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  2015 жылдың 27 мамыры күні сағат 15.00-де аудандық 
мəслихаттың кезекті ХІ сессиясы болып өтті. 
   Сессия жұмысына аудан əкімі Ж.Қ.Таукенов жəне оның 
орынбасарлары, аппарат басшысы  мен мекеме, кəсіпорын 
басшылары, ауылдық, селолық округ əкімдері, мəслихат 
депутаттары қатысты. 
  Сессияны оның төрағасы Р.С.Есмағанбетов жүргізіп 
отырды.
     Сессияның күн тəртібінде төмендегі мəселелер қаралды:
1) Амангелді ауданының 2014 жылға арналған аудандық 
бюджетінің  атқарылуы туралы.
    (Баяндамашы: Ж.Сеилова - аудандық қаржы бөлімінің 
басшысы). (Қосымша баяндамашы: Б.Н.Сағадиев - 
облыстық тексеру комиссиясының мүшесі)
2) «Қостанай Южэлектросервис» коммуналдық 
мемлекеттік кəсіпорны бойынша 2014 жылы атқарылған 
жұмыстар туралы. 
   (Баяндамашы: О.Əуешов - «Қостанай Южэлектросер-
вис» коммуналдық мемлекеттік кəсіпорнының директоры) 
3) Субсидиялар сомаларын жəне тұқымдар мен көшеттердің 
əрбір түрі бойынша субсидия алушылар тізімін айқындау 
үшін құрылған ведомствоаралық комиссияның құрамын 
бекіту туралы
  (Хабарламашы: Е.Ещанов - «Амангелді ауданы 
əкімдігінің кəсіпкерлік жəне ауыл шаруашылығы бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы)
4) Амангелді ауданы аумағында бейбіт жиналыстар, 
митингілер, шерулер, пикеттер жəне демонстрациялар 
өткізу тəртібін қосымша реттеу туралы.
   (Хабарламашы: Н.Тажин – аудандық ішкі саясат 
бөлімінің басшысы)
5) Аудандық мəслихаттың кезекті он алтыншы 
сессиясының төрағасы туралы.
    Күн тəртібіндегі бірінші мəселе бойынша Байғабыл 
ауылдық округінің əкімі Д.Т.Тоқтаров жəне «Нұр Отан» 
партиясы аудандық филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары депутат А.Қ.Ташимов, 2-ші мəселе бойын-
ша Қабырға ауылдық округінің əкімі Қ.Баймағанбетов 
жарыссөзге шықты.
     Сессия күн тəртібіндегі барлық мəселелерді қарап, 
тиісті шешім қабылдады.

ҰЛТ  ЖОСПАРЫ  -  100 НАҚТЫ ҚАДАМ
БАРШАҒА  АРНАЛҒАН  ҚАЗІРГІ  ЗАМАНҒЫ  МЕМЛЕКЕТ

    25 мамыр  күні Аманкелді 
орта мектебінде соңғы 
қоңырау жиыны болып өтті.   
Соңғы қоңырау - қызығы 
мен қиыншылығы мол, əрі  
əр жылы қайталабас тарихқа 
толы, оқушылардың сы-
ныптан сыныпқа көшіп, 
оларды асыға күтетін 
жазғы демалысқа шығарып 
салатын айтулы мектеп 
мерекесі. Сонымен қатар 11 
сынып оқушылары үшін – 
мектеппен, балалық шақпен 
қоштасу рəсімі. Сахна ме-
рекеге сай безендіріліп,  əр 
жанға керемет көңіл күй 
сыйлады.  
 Салтанатты жиында 
оқу орнының 2014-2015 
жылдың қорытындылары 
туралы мектеп басшысы 
Төлеутай Есенжолқызы 
баян етті. Оқу жылының 
қорытындысы бойынша  
125  оқушы  үздік  атанды. 
Сонымен қатар  биылғы оқу 
жылында   25  түлек мектеп 
бітіріп, армандарына қол 
созып, қанат қақпақ.  11 
«а» сынып оқушыларының 
сынып жетекшісі Бақыткүл 
Баяхметова, 11 «ə»  сы-
нып оқушыларының сы-
нып жетекшісі Жазира 
Баймұхановалар мектеп 
бітіруші түлектерімен 
қимастықпен қоштасты.  
     Құттықтау сөз кезегі аудан 
басшысы  Ж.Қ.Таукеновке 
берілді. Аудан əкімі жиынға 
қатысушыларды мереке-
мен құттықтап, алтын ұя 
табалдырығынан үлкен 
өмірге ұшқалы отырған 
түлектерге сəттілік тіледі.  

    Батыр атындағы мек-
теп оқушыларының 
өнер саласында  жеткен 
жетістіктері мол. Солардың 
бірі - Халықаралық жəне 
облыстық «Золотой микро-
фон» байқауының дипло-
манты, жылдың үздік əншісі 
Мұханбетжанова Əйгерім  
«Аяулы мектебім» əнін 
шырқады.
  Сонымен қатар Өміртаева 
Көркем мен Мəлік Назерке, 
Ықылас Ақбота мен Сұлтан 
Қуан «Жас түлек» монологі 
мен «Алтын ұя мектебім» 
əнін шырқап,   флеш моб 
билері тамашаланды.   
  Соңғы қоңырау сатана-
тында 11 сынып түлектері 
атынан  «Алтын белгі» 
үміткері  Мəлікова Назерке 
мектеп аманатын 10 сынып 

оқушысы, оқу озаты Ақжанов 
Нұртөреге тапсырды.  
     Соңғы қоңырау соғу 
рəсімі 1 сыныптың үздік 
оқушылары Қылышбеков 
Бақберген мен  Қалибекова 
Маржан жəне  11 сынып   
түлектері  Науан Айдос пен  
Қазихан Тоғжандарға берілді. 
   2014-2015 оқу жылының 
аяқталуына арналған соңғы 
қоңырау салтанатты жиы-
нында оқушыларға Еркінбай 
Əбдіманов ақсақал ақ бата-
сын берді. 
    Соңғы қоңырау рəсімі осы 
күні ауданның барлық орта 
жəне негізгі мектептерінде 
өткізілді. Оларға аудан 
əкімінің жауапты арнайы 
өкілдері  барып қатысып, өңір 
басшысы Ж.Қ.Таукеновтің 
құттықтауын жеткізді.   

   ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН! 
МЕМЛЕКЕТ   БАСШЫ-
СЫ Н.Ə.НАЗАРБАЕВ 
«ҰЛТ ЖОСПАРЫ - 
100 НАҚТЫ ҚАДАМ 
БАРШАҒА АРНАЛҒАН 
ҚАЗІРГІ МЕМЛЕ-
КЕТ» АТТЫ РЕФОР-
МА ҚАБЫЛДАҒАНЫ 
БЕЛГІЛІ. БҰЛ РЕ-
ФОРМА РЕСПУ-
БЛИКА ХАЛҚЫНАН 
ҚЫЗУ ҚОЛДАУ ТАБУ-
ДА. СОНДЫҚТАН ДА 
БІЗ БҮГІН МЕМЛЕ-
КЕТ БАСШЫСЫНЫҢ 
5 ИНСТИТУТТЫҚ 
Р Е Ф О Р М А С Ы Н 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА 
БАҒЫТТАЛҒАН 100 
НАҚТЫ ҚАДАМЫН ЖА-
РИЯЛАП ОТЫРМЫЗ. 
 ОНЫ ГАЗЕТТІҢ 
2-3-4 БЕТТЕРІНЕН 
ОҚИСЫЗДАР. 

СЫҢҒЫРЛА, СОҢҒЫ ҚОҢЫРАУ

Жиынға қатысушы 
жұртшылыққа жəне 
ұстаздар мен оқушыларға 
игі тілектер білдірді. Атап 
айтқанда: Ы.Алтынсарин 
атындағы орта мектеп-
те – С.У.Хайруллин, 
Ə.Боранбаев атындағы 
орта мектепте – 
М.С.Сəкетов, Б.Қолдасбаев 
атындағы орта мектеп-
те – Қ.Ш.Мұстафина, 
Амантоғай орта мектебінде 
– М.Сейткамалов, Жал-
дама орта мектебінде 
– М.Қ.Сүлейменов, Рас-
свет орта мектебінде – 
Т.Т.Карбозов, Бүйректал 
орта мектебінде – 
Ж . А . М ұ з д а х а н о в а , 
Н . М е й і р м а н о в 
атындағы орта мектеп-
те – М.С.Дихамбаев, 
А.Нұрманов атындағы орта 
мектепте – С.З.Сейдин, 
Қабырға негізгі мектебінде 
– А.Н.Оспанбек, Жас-
буын орта мектебінде – 
Х.Қ.Мұсабаев, Қарынсалды 
орта мектебінде – 
О.Əуешов, Құмкешу орта 
мектебінде – М.Д.Қаласов, 
Тасты орта мектебінде – 
Ə.Қ.Саматов, Жаңаауыл 
орта мектебінде – 
А.Қ.Ташимовтар болды.

Əнет ЖҰМАБЕК

МƏСЛИХАТ  СЕССИЯСЫ
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100 НАҚТЫ ҚАДАМ
БАРШАҒА АРНАЛҒАН ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ МЕМЛЕКЕТ

    «100 нақты қадам» - бұл ЖАҺАНДЫҚ ЖƏНЕ ІШКІ СЫН-ҚАТЕРЛЕРГЕ ЖА-
УАП жəне сонымен бір мезгілде, жаңа тарихи жағдайларда ҰЛТТЫҢ ДАМЫҒАН 
МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ ОТЫЗДЫҒЫНА КІРУІ ЖӨНІНДЕГІ ЖОСПАРЫ.
     «100 нақты қадам» елімізге «2050-Стратегиясын» жүзеге асыру мен ҚАЗАҚСТАН
МЕМЛЕКЕТТІЛІГІН НЫҒАЙТУҒА, ЖОЛДАН АДАСПАУҒА, КҮРДЕЛІ 

КЕЗЕҢНЕН СЕНІМДІ ӨТУГЕ жағдай туғызатын БЕРІКТІК ҚОРЫН жасап 
беретін болады.
    Жоспардың негізгі мақсаты «АУРУЛАРДЫҢ СЫРТҚЫ БЕЛГІЛЕРІН» СЫ-
ЛАП-СИПАП ҚОЮ ЕМЕС, ОЛАРДЫ «ЖҮЙЕЛІ ЕМДЕУ» болып табылатын 
қоғам мен мемлекетті түбегейлі қайта өзгертуге негіз қалайды.

І. КƏСІБИ МЕМЛЕКЕТТІК АППАРАТ ҚҰРУ
    1-қадам. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕ ҚАБЫЛДАУ РЕСІМДЕ-
РІН ЖАҢҒЫРТУ. Мемлекеттік қызметке қабылдау ТӨМЕНГІ ЛАУ-
АЗЫМДАРДАН басталуы тиіс.

    2-қадам. Төменгі лауазымдарға кандидаттарды реттеу жəне одан 
əрі лауазымдық өсу ІСКЕРЛІК ҚАСИЕТТЕР негізінде жүзеге асы-
рылуы тиіс.

    3-қадам.   ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТ-
ТІК ҚЫЗМЕТ ЖƏНЕ ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ 
АГЕНТТІГІНІҢ РӨЛІН АРТТЫРУ есебінен мемлекеттік 
қызметке алғаш рет қабылданушыларды ІРІКТЕУ РЕСІМІН 
ОРТАЛЫҚТАНДЫРУ. Үш сатылы іріктеу жүйесін енгізу.

    4-қадам. 3+3 ФОРМУЛАСЫ БОЙЫНША мемлекеттік қызметке 
бірінші рет қабылданушылар үшін МІНДЕТТІ ТҮРДЕ СЫНАҚ 
МЕРЗІМІ(тиісінше үш айдан кейін жəне алты айдан кейін 
сəйкестілікті межелік бақылау).

   5-қадам. Мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын қызметінің 
нəтижесіне байланысты ӨСІРУ.

  6-қадам. ЕҢБЕКАҚЫНЫ НƏТИЖЕ БОЙЫНША ТӨЛЕУГЕ 
КӨШУ. Мемлекеттік қызметкерлер үшін - жеке жылдық жоспарлар-
ды орындау; мемлекеттік органдар үшін - стратегиялық жоспарлар-
ды орындау; министрлер жəне əкімдер үшін - мемлекеттік қызмет 
сапасының арнаулы индикаторлары, өмір сапасы, инвестиция тарту; 
Үкімет мүшелері үшін - интегралдық макроэкономикалық индика-
торлар.

 7-қадам. Мемлекеттік қызметкерлердің ЛАУАЗЫМДЫҚ 
ЕҢБЕКАҚЫЛАРЫНА ӨҢІРЛІК ҮЙЛЕСТІРУ 
КОЭФФИЦИЕНТТЕРІН  қосу

     8-қадам. Ауыстырылатын мемлекеттік қызметкерлерге лауазым-
дық міндеттерін атқару кезеңінде оларға ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ 
ҚҰҚЫҒЫНСЫЗ ҚЫЗМЕТТІК ПƏТЕРЛЕРДІ МІНДЕТТІ ТҮРДЕ 
БЕРУ.

    9-қадам. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ТҰРАҚТЫ ТҮР-
ДЕ ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІН ЗАҢДЫ ТҮРДЕ БЕКІТУ - үш жылда бір рет 
олардың кəсіби шеберлігін арттыру.

    10-қадам.  МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ МАНСАПТЫҚ 
ЖОҒАРЫЛАТУ ҮШІН КОНКУРСТЫҚ НЕГІЗГЕ КӨШУ. «Б» 
корпусының жоғары лауазымдарына жылжыту төменгі лауазымдағы 
мемлекеттік қызметкерлер қатарынан тек қана конкурстық негізде 
жылжыту есебінен меритократия қағидатын нығайту.

 11-қадам. ШЕТЕЛДІК МЕНЕДЖЕРЛЕРДІ, ЖЕКЕМЕНШІК 
СЕКТОРДЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН МАМАНДАРЫН, ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ болып табылатын Қазақстан 
Республикасының азаматтарын мемлекеттік қызметке жіберу. Олар-
ды тағайындау ерекше талаптар жəне лауазымдардың жеке кестесі 
бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл қадам мемлекеттік қызметті 
ашық жəне бəсекеге қабілетті жүйе етеді.

    12-қадам. ЖАҢА ЭТИКАЛЫҚ ЕРЕЖЕЛЕРДІ ЕНГІЗУ. Мемлекет-
тік қызметтің жаңа Этикалық кодексін жасау. Этика мəселелері 
жөніндегі уəкілетті өкіл лауазымын енгізу.

   13-қадам.  ЖЕМҚОРЛЫҚҚА  ҚАРСЫ  КҮРЕСТІ КҮШЕЙТУ, со-
нымен бірге, жаңа заңнамалар əзірлей отырып, Мемлекеттік қызмет 
істері жəне жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында 
жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу жəне 
сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құру.

  14-қадам. Барлық мемлекеттік органдарға, оның ішінде 
құқық қорғау органдарының барлық қызметкерлеріне қатысты 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ТУРАЛЫ ЖАҢА ЗАҢ қабылдау.

     15-қадам.      Мемлекеттік  қызмет  туралы жаңа заң қабылданған-
нан кейін ІС БАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ 
КЕШЕНДІ АТТЕСТАТТАУДАН өткізу, кəсіби талаптарды күшейту 
жəне еңбекақы төлеудің жаңа жүйесін енгізу.

 II. ЗАҢНЫҢ ҮСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
     16-қадам.  АЗАМАТТАРДЫҢ СОТ ТӨРЕЛІГІНЕ ҚОЛЖЕТІМ-
ДІЛІГІН ЖЕҢІЛДЕТУ ҮШІН СОТ ЖҮЙЕСІ ИНСТАНЦИЯЛАРЫН 
ОҢТАЙЛАНДЫРУ. БЕС САТЫЛЫ СОТ ЖҮЙЕСІНЕН (бірінші, 
апелляциялық, кассациялық, қадағалау жəне қайта қадағалау жасау) 
ҮШ САТЫЛЫ (бірінші, апелляциялық, кассациялық) сот төрелігі 
жүйесіне көшу.

  17-қадам. Судья лауазымына КАНДИДАТТАРДЫ ІРІКТЕУ 
ТЕТІКТЕРІН КӨБЕЙТУ ЖƏНЕ БІЛІКТІЛІК ТАЛАПТАРЫН 
ҚАТАЙТУ.Міндетті түрдегі талап - сот істерін жүргізуге қатысудың 
5 жылдық өтілі. Кəсіби дағдысы мен іскерлігін тексеру үшін 
ахуалдық тестілер жүйесін енгізу. Судьялыққа үміткерлер СОТТАР-
ДА стипендия төленетін БІР ЖЫЛДЫҚ ТАҒЫЛЫМДАМАДАН 
өтеді. Бір жылдық тағылымдамадан кейін судья БІР ЖЫЛДЫҚ 
СЫНАҚ МЕРЗІМІНЕН өтеді.
  
      18-қадам.  Оқуды жəне сот тəжірибесі  арасындағы  өзара  байланы-
сты күшейту үшін СОТ ТӨРЕЛІГІ ИНСТИТУТЫ МЕМЛЕКЕТТІК 
БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫНАН бөлінуі керек. 
Аталмыш институт Жоғарғы Соттың жанында жұмыс істеп, қызмет 
бабындағы судьялардың біліктілігін тұрақты түрде арттыруды 
қамтамасыз ететін болады.

   19-қадам. СУДЬЯЛАРДЫҢ ЕСЕП БЕРУ ТƏРТІБІН КҮШЕЙТУ. 
СУДЬЯЛАРДЫҢ ЖАҢА ЭТИКАЛЫҚ КОДЕКСІН жасау, соның 
негізінде азаматтар судьялардың əрекеттері бойынша еліміздің 
Жоғарғы Сотының жанынан құрылған арнайы СОТ АЛҚАСЫНА 
шағымдана алатын болуы керек.

   20-қадам.   БАРЛЫҚ СОТ ПРОЦЕСТЕРІНЕ БЕЙНЕ ЖƏНЕ 
ТАСПАҒА ЖАЗУ ШАРАЛАРЫН міндетті түрде енгізу. Судьяның 

бейне жазуды тоқтатуға немесе аудио жазу материалдарын 
редакциялауға мүмкіндігі болмауы тиіс.

   21-қадам.   Алқа  билер соты қолданылатын салаларды 
кеңейту. Заңды түрде АЛҚА БИЛЕР СОТЫ МІНДЕТТІ ТҮРДЕ 
ҚАТЫСТЫРЫЛАТЫН қылмыстық істердің категорияларын 
анықтау қажет.

 22-қадам. АДАМНЫҢ ЖƏНЕ АЗАМАТТАРДЫҢ 
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫН ШЕКТЕЙТІН БАРЛЫҚ ТЕР-
ГЕУ ҚЫЗМЕТІ ЖӨНІНДЕГІ ӨКІЛЕТТІЛІКТІ тергеу судьясына 
біртіндеп беруді ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ АРҚЫЛЫ СОТТА АЙЫП-
ТАЛУШЫ ЖƏНЕ ҚОРҒАУШЫ АРАСЫНДАҒЫ ТЕҢГЕРІМДІ 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ.

   23-қадам. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ДАУЛАР БОЙЫНША жеке 
СОТ ІСТЕРІН ЖҮРГІЗУДІ құру. Жоғарғы Сотта ірі инвесторлар 
қатысатын дауларды қарау үшін ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ АЛҚАНЫ 
ҰЙЫМДАСТЫРУ.

    24-қадам. Дубай тəжірибесі бойынша Астана қаласында AIFC 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АРБИТРАЖДЫҚ ОРТАЛЫҒЫН ҚҰРУ.

  25-қадам. Шетелдік жəне халықаралық соттардың ҮЗДІК 
СТАНДАРТТАРЫ БОЙЫНША СОТ ІСТЕРІН ЖҮРГІЗУДІ 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН ЖОҒАРҒЫ СОТ ЖАНЫНАН 
БЕДЕЛДІ ШЕТЕЛДІК СУДЬЯЛАР МЕН ЗАҢГЕРЛЕР қатысатын 
халықаралық кеңес құру. Кеңес қазақстандық сот жүйесін жетілдіру 
мəселелері бойынша Жоғарғы Сотқа кеңес беріп отырады.

  26-қадам. Сот ресімдерін оңайлату жəне сот процестерін 
жеделдету үшін азаматтық-құқықтық даулар жөніндегі 
соттарғаПРОКУРОРДЫҢ ҚАТЫСУЫН қысқарту. Азаматтық іс 
жүргізу кодексіне тиісті өзгертулер енгізу.

   27-қадам. Жекеменшік сот орындаушылар институтын одан 
əрі дамыту. СОТ ОРЫНДАУШЫЛАРЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТІН БІРТІНДЕП ҚЫСҚАРТУ.

  28-қадам. Полиция қызметкерлерін ІСКЕРЛІК ҚАБІЛЕТТЕРІ 
НЕГІЗІНДЕ ІРІКТЕУ ЖҮЙЕСІН ЖАҚСАРТУ Кəсіби дағдыларын 
жəне жеке тұлғалық қасиеттерін тексеру үшін іс басындағы полиция 
қызметкерлерін жəне қызметкерлікке кандидаттарды тестілеудің ар-
найы жүйесін енгізу.

        29-қадам.  ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТКЕР-
ЛЕРІН МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОСУ. Əрбір құқық 
қорғау қызметінің ведомстволық ерекшеліктеріне сəйкес бірыңғай 
қызмет ету ережесін енгізу.

  30-қадам. Жергілікті атқарушы органдарға жəне жергілікті 
қоғамдастыққа есеп беретін ЖЕРГІЛІКТІ ПОЛИЦИЯ ҚЫЗМЕТІН 
құру. Жергілікті полиция қызметінің өкілеттілігі: қоғамдық тəртіпті 
қорғау мəселелері, тұрмыстық қылмысқа қарсы тұру, жол-бақылау 
қызметі, ұсақ құқық бұзушылыққа атымен төзбеушілік. Жол-
бақылау полициясының қызметкерлері полиция қызметкерлерінің 
жұмыс ауысымы кезінде атқарған ісінің барлығын жазып отыратын 
бейнетіркегіштермен қамтамасыз етіледі.

     31-қадам.   Этикалық нормаларды бұзуға жол беретін полицей-
лердің іс-əрекеттеріне ШАҒЫМДАНҒАН АЗАМАТТАРДЫҢ АРЫ-
ЗЫН ҚАРАУ ЖӨНІНДЕГІ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕС ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ 
АРҚЫЛЫ полицияның ашықтығын қамтамасыз ету. ҚОҒАМДЫҚ 
КЕҢЕСТЕРДІҢ МƏРТЕБЕСІМЕН ӨКІЛЕТТІЛІГІ ЗАҢДЫ ТҮРДЕ 
БЕКІТІЛЕТІН БОЛАДЫ.

     32-қадам. «Қылмыстық құқық бұзу картасы» ұлттық ақпараттық 
жүйесі негізінде «ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУ КАРТАСЫ» 
интернет-порталын құру. Бұл картада елімізде 1 аптадан əрі 
кетпейтін мерзімде жасалған барлық қылмыстық құқық бұзушылық 
тіркелетін болады. Бұл ҚОҒАМҒА ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫ 
ЖҰМЫСЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІН БАҚЫЛАУҒА МҮМКІНДІК 
БЕРЕДІ.

   33-қадам.  Бас  бостандығынан  айыру орнынан босаған жəне 
сынақтан өту қызметіне тіркелген азаматтарды əлеуметтік 
оңалтудың тиімді жүйесін қалыпқа келтіру. Осындай азаматтар үшін 
АРНАУЛЫ ƏЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТ СТАНДАРТТАРЫН ЖƏНЕ 
ƏЛЕУМЕТТІК ОҢАЛТУДЫҢ КЕШЕНДІ СТРАТЕГИЯСЫН жасау.
   
    34-қадам. МЕМЛЕКЕТ-ЖЕКЕМЕНШІК СЕРІКТЕСТІГІН 
ДАМЫТУ ШЕҢБЕРІНДЕ пенитенциярлық инфрақұрылымды 
жаңғырту. Пенитенциярлық мекемелерді салуға, ұстауға жəне 
басқаруға жекеменшік секторды тарту жөнінде ұсыныстарды екшеу 
жəне халықаралық тəжірибені зерттеу.

ІІІ. ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ ЖƏНЕ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСІМ

   35-қадам. АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ЖЕРЛЕРІН тиімді пайдалану 
мақсатымен оларды нарықтық айналымға енгізу. ЖЕР КОДЕКСІНЕ 
ЖƏНЕ БАСҚА ДА ЗАҢ АКТІЛЕРІНЕ өзгерістер енгізу.

 36-қадам. ЖЕР ТЕЛІМДЕРІН МАҚСАТТЫ ПАЙДАЛА-
НУ ТҮРІН ӨЗГЕРТУГЕ РҰҚСАТ АЛУ ресімдерін жеңілдету. 
Ауылшаруашылық жерлерін пайдалануға тұрақты түрде монито-
ринг жүргізу. Барлық пайдаланылмай жатқан жерді алдағы уақытта 
ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ ҮШІН МЕМЛЕКЕТТІК ҚОРҒА БЕРУ.

 37-қадам. Салық жəне кеден саясатын жəне ресімдерін 
оңтайландыру. ТН СЭҚ 6 белгісіндегі біркелкі тауарлар тобы 
шеңберінде «0-5-12» моделі бойынша Бірыңғай кеден тарифі 
кедендік мөлшерлемесін қысқарту.

    38-қадам. Экспорттық жəне импорттық кеден рəсімдерінен өту 
кезін-де «БІР ТЕРЕЗЕ» қағидатын енгізу. Электронды жария ету 
жүйесін дамыту (тауарларды кедендік тазалауға автоматтандырылған 
жүйені енгізу). Экспорт жəне импорт үшін құжаттар санын жəне 
оларды өңдеу уақытын қысқарту.

    39-қадам. КЕДЕН ЖƏНЕ САЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІН ИНТЕГРАЦИ-

ЯЛАУ. Тауар салық салу мақсатында Қазақстан аумағына кірген 
кезеңнен бастап оны сатқанға дейін бақылауға алынады.

    40-қадам. «ПОСТФАКТУМ» КЕДЕНДІК ТАЗАЛАУ РЕЖІМІН 
ЕН-ГІЗУ. Сыртқы экономикалық қызметке қатысушы жекеле-
ген санаттарға тауарларын жария еткенше тауарларын шығаруға 
мүмкіндік беру.

 41-қадам. МҮЛІКТІ ЖƏНЕ ҚАРЖЫНЫ ЗАҢДАСТЫРУ 
РЕСІМДЕ-РІН ОҢАЙЛАТУ. Қолданыстағы заңға өзгертулер жəне 
толықтырулар енгізу.
   
    42-қадам. 2017 жылдың 1 қаңтарынан мемлекеттік қызметкерлер 
үшін, одан əрі барлық азаматтар үшін КІРІСТІ ЖƏНЕ ШЫҒЫСТЫ 
ЖАЛПЫ ЖАРИЯЛАУДЫ КЕЗЕҢ-КЕЗЕҢМЕН ЕНГІЗУ.

  43-қадам.  САЛЫҚ  ДЕКЛАРАЦИЯЛАРЫН  ҚАБЫЛДАУ 
ЖƏНЕ ӨҢДЕУДІҢ ОРТАЛЫҚ ЖЕЛІСІН ҚҰРУ. Орталық салық 
төлеушілердің электронды құжаттарының бірыңғай мұрағатына 
кіру мүмкіндігіне ие болады. ТƏУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ жүйесін 
енгізу. Декларанттар салықты бақылау бойынша шешім қабылдау 
үшін тəуекел санаттарына бөлінетін болады. Жариялауды бірінші 
рет тапсырған жеке тұлғалар үш жыл мерзімде қайта тексерістен 
өтпейтін болады.

     44-қадам. ЖАНАМА САЛЫҚ САЛУ ТЕТІКТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ. 
Қосымша құн салығының орнына сатудан салық алуды енгізу 
мəселесін жан-жақты зерттеу.

     45-қадам.  Кіріске жəне шығысқа салық есебін міндетті түрде енгізу 
арқылы ҚОЛДАНЫСТАҒЫ САЛЫҚ РЕЖІМІН ОҢТАЙЛАНДЫРУ.

    46-қадам. Рұқсат алуды оңтайландыру. ҚҰРЫЛЫСҚА РҰҚСАТ 
АЛУДЫҢ ҮШ САТЫЛЫ («30-20-10») қағидаты енгізіледі. Бірінші 
саты - архитектуралық жобалау тапсырмасын беру өтініш берілген 
күннен кейін 30 күн ішінде жүзеге асырылады. Екінші - эскиз жоба-
ны (дизайн-жобаны) мақұлдау - 20 күнге дейін, үшінші - рұқсаттың 
өзі - 10 күн ішінде.

     47-қадам. Жобалау-сметалық жəне жобалау құжаттарын сарап-
тамадан өткізуге байланысты МЕМЛЕКЕТТІК МОНОПОЛИЯДАН 
БІРТІНДЕП БАС ТАРТУ. Жобаларды сараптауды бəсекелесті ортаға 
тапсыру.

     48-қадам. ҚҰРЫЛЫСТЫҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫН АНЫҚТАУДЫҢ 
РЕСУРСТЫҚ ƏДІСІН ЕНГІЗУ. Құрылыста баға қалыптастырудың 
жаңа əдісін енгізу материалдардың, бұйымдардың, жабдықтардың 
жəне еңбекақының қолданыстағы бағаға сəйкес нақты нарықтық 
бағасына байланысты құрылыстың сметалық құнын анықтауға 
мүмкіндік береді, сонымен бірге жаңа материалдармен, 
жабдықтармен жəне технологиямен сметалық-нормативтік базаны 
жедел жаңартуды қамтамасыз етеді.

 49-қадам. Кеңестік кезеңнен бері қолданылып келе жатқан 
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ ЕСКІРГЕН НОРМАЛАРЫ МЕН ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ 
ОРНЫНА ЕУРОКОДТАР ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУ. Жаңа нормативтерді 
қабылдау инновациялық технологиялар мен материалдар-
ды қолдануға, құрылыс қызметі нарығындағы қазақстандық 
мамандардың бəсекеге қабілеттілігін арттыруға, сонымен бірге 
құрылыс саласындағы шетелдік қызмет нарығына қазақстандық 
компаниялардың шығуына мүмкіндік береді.

   50-қадам. ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ САЛАСЫН ҚАЙТАДАН 
ҚҰРУ, «БІРЫҢҒАЙ САТЫП АЛУШЫ» МОДЕЛІН ЕНГІЗУ. Бұл 
өңірлер арасындағы электр энергиясының əртүрлі тарифтерін рет-
теуге мүмкіндік береді.

  51-қадам. ӨҢІРЛІК ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КОМПАНИЯЛАРДЫ (ӨЭК) 
ІРІЛЕНДІРУ. Бұл энергиямен қамтамасыз етудің сенімділігін артты-
рады, өңірлерге электр энергиясын таратудың шығынын төмендетеді, 
тұтынушылар үшін электр энергиясының ақысын азайтады.

     52-қадам. ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ СЕКТОРЫНДА САЛА-ҒА 
ИНВЕСТИЦИЯ ТАРТУДЫ ЫНТАЛАНДЫРАТЫН ЖАҢА ТАРИФ 
САЯСАТЫН ЕНГІЗУ. Тариф құрылымын өзгерту. Тарифтерде 2 
құрауыш ерекшеленеді: күрделі шығындарды қаржыландыру жəне 
электр энергиясы өндірісінің ауыспалы шығындарын жабу үшін 
пайдаланылатын электр энергиясы үшін төленетін ақы белгіленетін 
болады. Бұл «шығынды өтеу» əдісі бойынша тарифтерді бекітетін 
қазіргі ахуалды өзгертуге мүмкіндік береді.

  53-қадам.  ЭЫДҰ СТАНДАРТТАРЫНА СƏЙКЕСТЕНДІРУ 
МАҚСАТТАРЫНДА МОНОПОЛИЯМЕН ҚЫЗМЕТ 
ЖҰМЫСЫНЫҢ ТҰЖЫРЫМДАРЫН ӨЗГЕРТУ. Қызметті 
жаңғырту еркін бəсекелесті дамытуға бағытталуға тиіс.

   54-қадам. КƏСІПКЕРЛЕРДІҢ МҮДДЕЛЕРІН ҚОРҒАУ ҮШІН 
БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН ИНСТИТУТЫН НЫҒАЙТУ. Жаңа 
институттың құрамына бизнестің жəне Ұлттық кəсіпкерлер 
палатасының өкілдері кіреді.

  55-қадам. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ƏЛЕМДІК НАРЫҚҚА ШЫҒУЫ 
ЖƏНЕ ЭКСПОРТ ТАУАРЛАРЫ ҮШІН ӨҢДЕУ ӨНЕРКƏСІБІНЕ 
ЕҢ КЕМІНДЕ 10 ТРАНСҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯНЫ ТАРТУ. 
Халықаралық экономикалық нысандардың жаңа мүмкіндіктері ту-
ралы халықаралық бизнесті ақпараттандыру.

   56-қадам. Экономиканың басым секторларында «зəкірлік инве-
сторлармен» - халықаралық стратегиялық серіктестермен («Эйр 
Астана», «Теңіз-Шевройл», ҚТЖ локомотивтерін шығару жөніндегі 
зауыт үлгісі бойынша) БІРЛЕСКЕН КƏСІПОРЫНДАРқұру. Шетел-
дерден жоғары білікті мамандар тарту үшін АҚШ, КАНАДА, АВ-
СТРАЛИЯ ҮЛГІСІ БОЙЫНША ҚОЛАЙЛЫ КӨШІ-ҚОН РЕЖІМІН 
қалыптастыру.

  57-қадам. ТУРИСТІК КЛАСТЕРЛЕР ҚҰРУДА ҮЗДІК ТƏЖІРИ-
БЕСІ БАР стратегиялық (зəкірлік) инвесторлар тарту.

    58-қадам. ЖОЛ-КӨЛІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
ЖƏНЕ ДАМЫТУ ЖӨНІНДЕ БІРЫҢҒАЙ ОПЕРАТОР қалыптастыру 
үшін стратегиялық (зəкірлік) инвесторлар тарту.
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100 НАҚТЫ ҚАДАМ
БАРШАҒА АРНАЛҒАН ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ МЕМЛЕКЕТ

      59-қадам. МОЙЫНДАЛҒАН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭНЕРГОСЕРВИС-
ТІК ШАРТТАР АРҚЫЛЫ ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ САЛАСЫ-
НА СТРАТЕГИЯЛЫҚ ИНВЕСТОРЛАР ТАРТУ. Олардың негізгі 
міндеті: жеке шығындарын өтей отырып, энергия үнемдеу саласын-
да кешенді қызмет көрсету үшін жекеменшік энергия сервистік ком-
панияларды дамытуды ынталандыру жəне іс жүзінде энергетикалық 
шығындарды үнемдеуден қаржылай пайда табу.

   60-қадам. СҮТ ЖƏНЕ СҮТ ӨНІМДЕРІ ӨНДІРІСІН ДАМЫТУ 
ҮШІН СТРАТЕГИЯЛЫҚ ИНВЕСТОРЛАР ТАРТУ. Негізгі міндет: 
үш жыл мерзімде ТМД елдері нарығына шығарылатын өнімдерінің 
жартысына дейінгі экспортын қамтамасыз ету. Жұмыс селода 
кооперативтік өндірісті дамыту арқылы жаңазеландиялық Fronterra 
жəне даниялық Arla үлгісімен ұйымдастырылды.

  61-қадам. ЕТ ӨНДІРІСІ МЕН ӨҢДЕУДІ ДАМЫТУ ҮШІН 
СТРАТЕГИЯЛЫҚ ИНВЕСТОРЛАРДЫ ТАРТУ. Негізгі міндет 
шикізат базасын дамыту жəне өңделген өнімдерді экспорттау.

   62-қадам. Экономиканың шикізаттық емес салаларындағы орта 
бизнестің нақты көшбасшы компанияларын қолдауға бағытталған 
«ҰЛТТЫҚ ЧЕМПИОНДАР» БЕЛСЕНДІЛІГІН ЖҮЗЕГЕ АСЫ-
РУ. Бизнес-көшбасшыларды айқындау ноу-хау трансфері үшін 
біліктілік орталықтарын құру мүмкіндігін береді.

  63-қадам. ҒЫЛЫМДЫ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН ЭКОНОМИКАНЫҢ 
НЕГІЗІ РЕТІНДЕ ЕКІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ КЛАСТЕРДІ ДАМЫТУ. 
НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТТЕ «АСТАНА БИЗНЕС КАМПУ-
СТА» ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҚТАРЫ МЕН ЗЕРТХАНАЛАР ОРНА-
ЛАСТЫРЫЛАДЫ. Олар бірлескен ғылыми-зерттеу жобаларын 
жəне тəжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге, сондай-
ақ, оларды коммерцияландыруға қызмет етеді. Нақты өндірістік 
жобаларды жүзеге асыру үшін инновациялық технологиялар паркі 
жергілікті жəне шетелдік жоғары технологиялы компанияларды 
тартатын болады.

   64-қадам. ӨНДІРІСКЕ ИННОВАЦИЯЛАР ЕНГІЗУ ЖӨНІНДЕГІ 
ЖҰМЫСТАРДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ТЕТІКТЕРІ бар «Ғылыми 
жəне (немесе) ғылыми техникалық қызмет нəтижелерін ком-
мерцияландыру туралы» Заң əзірленеді. Ғылыми гранттар мен 
бағдарламалар құрылымдары индустриялық-инновациялық 
даму мемлекеттік бағдарламасының қажеттілігіне орай қайта 
бағытталады.

 65-қадам. ҚАЗАҚСТАНДЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КӨЛІК-
КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ АҒЫМДАРҒА ИНТЕГРАЦИЯ-
ЛАУ. «ЕУРАЗИЯЛЫҚ ТРАНСКОНТИНЕН-ТАЛДЫҚ ДƏЛІЗ» 
МУЛЬТИМОДЕЛДІК КӨЛІК ДƏЛІЗІН ҚҰРУ жөніндегі жобаны 
іске қосу. Ол Азиядан Еуропаға жүктер транзитін кедергісіз жүзеге 
асыруға мүмкіндік береді. Көлік дəлізі: бірінші бағыт - Қазақстан 
аумағы арқылы Ресей Федерациясына жəне одан əрі Еуропаға өтеді. 
Екінші бағыт - Қазақстан аумағы арқылы Қорғастан Ақтау порты-
на дейін, одан əрі Каспий теңізі мен Əзербайжан, содан соң Грузия 
арқылы. Жобаға болашақта 2014 жылдың аяғында құрылған Азия 
инфрақұрылымдық инвестициялар банкін тарту.

    66-қадам. Халықаралық авиациялық хаб құру. Стратегиялық инве-
сторды тарту арқылы Алматы іргесінен ƏЛЕМДІК СТАНДАРТҚА 
СƏЙКЕС КЕЛЕТІН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖАҢА ƏУЕЖАЙ салына-
тын болады.

  67-қадам. «ЭЙР АСТАНА» ƏУЕ ТАСЫМАЛДАУШЫ ЖƏНЕ 
«ҚТЖ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯЛАРЫН ІРІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ОПЕРАТОР РЕТІНДЕ ДАМЫТУ. «Эйр Астана» халықаралық 
бағыттарға ыңғайластырылады жəне əлемнің негізгі қаржы 
орталықтарына (Нью-Йорк, Токио, Сингапур) жаңа бағыттар аша-
ды. «Эйр Астананың» дамуы «ҚТЖ»-ның баламалы маршруттарды 
дамыту жөніндегі жоспарымен үйлестіріледі, бұл жүктерді жеткізу 
құнын екі еседен астам төмендетуге мүмкіндік береді.

   68-қадам. Қазақстан арқылы əуе транзитінің тартымдылығын 
артты-ру үшін ƏУЕ ТАСЫМАЛЫН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ 
ТИІМДІЛІГІН жақсарту. Азаматтық авиация комитетінің қызметі 
британ азаматтық авиациясы мемлекеттік агенттігінің жəне ЕО ави-
ация қауіпсіздігі агенттігінің үлгілеріне бағдарланатын болады.

    69-қадам. Астананы зерттеушілерді, студенттерді, кəсіпкерлерді, 
барлық өңірлерден туристерді тартатын ЕУРАЗИЯНЫҢ ІСКЕРЛІК, 
МƏДЕНИ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҒЫНА АЙНАЛДЫРУ. 
Мұнымен бірге қалада əуежайдың жаңа терминалын қоса алғанда, 
қазіргі замандық халықаралық көліктік-логистикалық жүйе 
құрылады.

   70-қадам. ASTANA EXPO - 2017 инфрақұрылымдары арқауында 
АРНАУЛЫ МƏРТЕБЕ БЕРЕ ОТЫРЫП, АСТАНА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҚАРЖЫ ОРТАЛЫҒЫН (АІҒС) ҚҰРУ. Қаржы орталығының ерек-
ше заңды мəртебесін Конституцияда бекіту. Орталықтың ТМД, 
сондай-ақ, Батыс жəне Орталық Азияның барлық өңірлерінің 
елдері үшін ҚАРЖЫ ХАБЫ ретінде қалыптастыру. ӨЗІНДІК 
ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ БАР ТƏУЕЛСІЗ СОТ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ, ол 
ағылшындық құқық қағидаттарымен қызмет істейтін болады. Су-
дьялар корпусы шетелдік мамандардан құрылады. БОЛАШАҚТА 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАРЖЫ ХАБЫ ƏЛЕМНІҢ 20 АЛДЫҢҒЫ 
ҚАТАРЛЫ ҚАРЖЫ ОРТАЛЫҚТАРЫНЫҢ ҚАТАРЫНА ЕНУІ 
ТИІС.

  71-қадам. Қаржы орталығының даму стратегиясын КАПИТАЛ 
НАРЫҚТАРЫНА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖƏНЕ ИСЛАМДЫҚ 
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ мамандығына сəйкес əзірлеу. Элиталық қаржы 
қызметінің жаңа түрлерін, соның ішінде private banking активтерді 
басқару саласындағы қызметтерді дамыту. Орталыққа либерал-
ды салық режімін енгізу. Офшорлық қаржылық орталық құрылуы 
мүмкін. Дубайдың үлгісі бойынша инвестициялық резиденттік 
қағидатын енгізу.

      72-қадам. Қаржы орталығы аумағында ресми тіл ретінде ағыл-
шын тілін енгізу. Орталықтың дербес заңдылықтары АҒЫЛШЫН 
ТІЛІНДЕ ЖАСАЛЫНУЫ ЖƏНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ тиіс.

 73-қадам. Қаржы орталығының халықаралық көліктік 
қолжетімділігін қамтамасыз ету. Қаржы орталығының ЖЕТЕКШІ 
ҚАРЖЫ ОРТАЛЫҚТАРЫМЕН ЖҮЙЕЛІ ЖƏНЕ ЖАЙЛЫ ƏУЕ 
ҚАТЫНАСЫ жүйесін құру.

  74-қадам. ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАР ҚОРЫ ЖӨНІНДЕ ЕСЕП 
БЕРУДІҢ CRIRSCO ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТТАР ЖҮЙЕСІН 
ЕНГІЗУарқылы жер қойнауларын пайдалану саласының мөлдірлігі 
мен болжамдылығын арттыру.

    75-қадам. Пайдалы қазбалардың барлық түрлері үшін үздік əлемдік 
тəжірибені пайдалана отырып, КЕЛІСІМДЕР ЖАСАСУДЫҢ 
ОҢТАЙЛАНДЫРЫЛҒАН ƏДІСІН енгізу.

 76-қадам. ЭЫДҰ елдері стандарттарының негізінде адам 
капиталының сапасын көтеру, 12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУДІ 
кезең-кезеңімен ЕНГІЗУ, функциялық сауаттылықты дамыту үшін 
мектептегі оқыту стандарттарын жаңарту. Жоғары сыныптарда 
жанбасылық қаржыландыруды енгізу, табысты мектептерді ынта-
ландыру жүйесін құру.

    77-қадам. Экономиканың алты негізгі саласы үшін ОН АЛДЫҢҒЫ 
ҚАТАРЛЫ КОЛЛЕДЖ БЕН ОН ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДА білікті 
кадрларды əзірлеу, кейіннен бұл тəжірибені еліміздің басқа оқу 
орындарына тарату.

  78-қадам. Назарбаев Университеті тəжірибесін ескере отырып, 
ЖОО-ЛАРДЫҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ ЖƏНЕ БАСҚАРУШЫЛЫҚ 
ДЕРБЕСТІГІН кезең-кезеңімен кеңейту. Коммерциялық емес 
ұйымдардағы жекеменшік ЖОО-ларын халықаралық тəжірибеге 
сəйкес трансформациялау.

    79-қадам. Білім беру жүйесінде - жоғары сыныптар мен ЖОО-лар-
да ағылшын тілінде оқытуға кезең-кезеңмен көшу. Басты мақсаты 
-ДАЯРЛАНАТЫН КАДРЛАРДЫҢ БƏСЕКЕЛЕСТІК ҚАБІЛЕТІН 
АРТТЫРУ ЖƏНЕ БІЛІМ БЕРУ СЕКТОРЫНЫҢ ЭКСПОРТТЫҚ 
ƏЛЕУЕТІН КӨТЕРУ.

 80 -қадам. МІНДЕТТІ ƏЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ 
САҚТАНДЫРУДЫ ЕНГІЗУ. Мемлекет, жұмыс беруші жəне 
азаматтың ынтымақтасқан жауапкершілігі қағидаты негізінде 
денсаулық сақтау жүйесінің қаржылық орнықтылығын күшейту. 
Бастапқы медициналық-санитарлық көмекті (БМСК) басымдықпен 
қаржыландыру. Бастапқы көмек аурудың алдын алу жəне ерте ба-
стан күресу үшін ұлттық денсаулық сақтаудың орталық буынына 
айналады.

 81-қадам. ЖЕКЕМЕНШІК МЕДИЦИНАНЫ ДАМЫ-
ТУ, МЕДИЦИНАЛЫҚ МЕКЕМЕЛЕРГЕ КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУДЫ ЕНГІЗУ.Бəсекелестік есебінен қызметтің 
қолжетімділігі мен сапасын көтеру мақсатында əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жағдайындағы бастапқы медициналық 
əлеуметтік көмекті қаржыландыру - бəсеке есебінен медициналық 
ұйымдардың корпоративтік басқару қағидаттарына көшуін 
қамтамасыз етеді. Мемлекеттік медициналық ұйымдарды 
жекешелендіруді ынталандыру, мемлекеттік емес ұйымдар арқылы 
тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін беруді 
кеңейту.

     82 -қадам. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖƏНЕ ƏЛЕУМЕТТІК ДАМУ 
МИНИСТРЛІГІ ҚАСЫНАН МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ САПАСЫ 
БОЙЫНША БІРЛЕСКЕН КОМИССИЯНЫ ҚҰРУ. Басты мақсат: 
медициналық қызмет көрсетудің алдыңғы  қатарлы стандартта-
рын енгізу (емдеу хаттамалары, кадрлар əзірлеу, дəрі-дəрмекпен 
қамтамасыз ету, сапаны жəне қолжетімділікті бақылау).

  83-қадам. Еңбек қатынастарын ырықтандыру. Жаңа ЕҢБЕК 
КОДЕКСІН əзірлеу.

   84-қадам. ƏЛЕУМЕТТІК КӨМЕКТІ ОНЫҢ АТАУЛЫ СИПА-
ТЫН КҮШЕЙТЕ ОТЫРЫП, ОҢТАЙЛАНДЫРУ. Əлеуметтік көмек 
тек оған шынымен зəру азаматтарға ғана берілетін болады. Кірісі 
төмен еңбекке қабілетті азаматтарға мемлекеттік атаулы əлеуметтік 
көмек тек олардың еңбекке ықпал ету жəне əлеуметтік бейімдеу 
бағдарламаларына белсенді қатысуы жағдайында ғана берілетін бо-
лады.

IV. БІРТЕКТІЛІК ПЕН БІРЛІК
       85-қадам. «МƏҢГІЛІК ЕЛ» патриоттық актісі жобасын əзірлеу.

     86-қадам. ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ «ҮЛ-
КЕН ЕЛ - ҮЛКЕН ОТБАСЫ» КЕҢ КӨЛЕМДІ ЖОБАСЫН ƏЗІРЛЕУ 
ЖƏНЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ, ол қазақстандықтардың біртектілігін 
нығайтады жəне азаматтық қоғамның бүтіндігін қалыптастыру 
үшін жағдай туғызады. Бұл барлық жұмыстар Қазақстан 
Республикасының туристік саласын дамытудың 2020 жылға дейінгі 
тұжырымдамасын (ішкі туризмді дамытуды қоса есептегенде) жəне 
«Астана - Еуразия жүрегі», «Алматы - Қазақстанның еркін мəдени 
аймағы», «Табиғат бірлігі жəне көшпелі мəдениеттер», «Алтай 
інжулері», «Ұлы Жібек жолын қайта жаңғырту», «Каспий қақпасы» 
өңірлік мəдени-туристік кластерлерін құруды жүзеге асырумен бай-
ланыстырылады.

    87-қадам. Азаматтық біртектілікті нығайтудың «МЕНІҢ ЕЛІМ» 
ұлттық жобасын əзірлеу жəне жүзеге асыру, оның аясында 
технологиялық жобалар серияларын іске асыру қарастырылатын 
болады. Соның бірі - «ҚАЗАҚСТАН ЭНЦИКЛОПЕДИЯСЫ» КЕҢ 
КӨЛЕМДІ ИНТЕРНЕТ ЖОБАСЫН ҚҰРУ. МҰНДАҒЫ БАСТЫ 
МАҚСАТ - ƏРБІР АЗАМАТҚА ЖƏНЕ ШЕТЕЛДІК ТУРИСКЕ ЕЛ 
ТУРАЛЫ КӨБІРЕК БІЛУГЕ КӨМЕКТЕСУ. Порталға Қазақстан 
бойынша 3D бейне турлары, елдің тарихы мен мəдениеті, қызықты 
оқиғалары жəне қарапайым қазақстандықтардың өмірі туралы 
ақпараттар орналастырылады. Портал бір есептен елдің «сапар-
нама карточкасына», ұлттық жол көрсетушісіне, қызықты аза-
маттар үшін ұлттық құрмет тақтасына жəне виртуалды хабарласу 
тұғырнамасына айналады.

    88-қадам. Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы идеясын алға жылжыту 
жөніндегі ұлттық жобаны əзірлеу жəне жүзеге асыру, ол «НҰРЛЫ 
ЖОЛ» инфрақұрылымдық даму, ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУДЫҢ 
екінші бесжылдығы бағдарламаларын, сондай-ақ, тəуелсіздік жыл-
дарында мемлекеттік саясаттың арқасында еңбек, кəсіпкерлік, ғылым 
мен білім жəне басқа да кəсіптік қызметтерде жоғары нəтижелерге 
қол жеткізген қазақстандықтардың (біздің заманымыздың  
батырларының) табыстарының  дербес тарихын ескере оты-
рып, ЖАЛПЫҒА ОРТАҚ ЕҢБЕК ҚОҒАМЫ ИДЕЯЛАРЫН 
ІЛГЕРІЛЕТУГЕ, индустрияландырудың жəне «Қазақстан-2050» 
Стратегиясын жүзеге асырудың мемлекеттік саясаты талапта-
рына жауап бере алатын жұмысшы жəне кəсіптік-техникалық 
мамандықтардың артықшылықтары мен танымалдылығын 
насихаттауға бағытталады.

  89-қадам. «НҰРЛЫ БОЛАШАҚ» ұлттық жобасын əзірлеу 
жəне жүзеге асыру. Мектептік білім берудің қолданыстағы оқу 
бағдарламаларына МƏҢГІЛІК ЕЛ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН ЕНГІЗУ.

   90-қадам. Бес институттық реформаны, сондай-ақ, БАҚ-тағы, 

интернеттегі, бұқаралық ақпараттың жаңа буындарындағы, сондай-
ақ, əлеуметтік желілердегі қазақстандық біртектілік идеяларын 
жүзеге асыруды АҚПАРАТТЫҚ ҚАМТУ ЖƏНЕ ІЛГЕРІЛЕТУ.

V. ЕСЕП БЕРЕТІН МЕМЛЕКЕТТІ 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ

         91-қадам. Мониторингтің, бағалау мен бақылаудың стандартталған 
жəне азайтылған ресімдері аясында МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДАН 
НАҚТЫ НƏТИЖЕЛЕР БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУҒА 
КӨШУ. Тəртіптік бақылау жүйесі тек қана мақсатты индикаторларға 
қол жеткізуді бақылауға негізделуі тиіс. РЕСІМДІК СИПАТТАҒЫ 
БАРЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР МЕН АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТАРА-
ТЫЛАТЫН БОЛАДЫ. Мемлекеттік органдарға олардың алды-
на қойылған мақсаттық индикаторларға қол жеткізу жөніндегі 
қызметінде дербестік беріледі.

  92-қадам. МЕМЛЕКЕТТІК ЖОСПАРЛАУДЫҢ ЫҚШАМ 
ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ. Жекелеген салалық бағдарламалардың 
мемлекеттік бағдарламаларға интеграциялануымен 
МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР САНЫН ҚЫСҚАРТУ. 
САЛАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР,сондай-ақ, мемлекеттік 
органдардың СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ ЖОЙЫЛАДЫ. 
СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАР мен аумақтық даму бағдарламасын 
негізгі мақсатты индикаторлар бөлігінде ҚАЙТА ПІШІНДЕУ.

 93-қадам. АУДИТ ПЕН МЕМЛЕКЕТТІК АППАРАТ 
ЖҰМЫСТАРЫН БАҒАЛАУДЫҢ ЖАҢА ЖҮЙЕСІН енгізу. 
Мемлекеттік бағдарламаларды бағалау үш жылда бір рет 
жүргізілетін болады. Мемлекеттік органдардың нəтижелілігін 
бағалау стратегиялық жоспарлар бойынша жылма-жыл жүзеге 
асырылады. «Мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау туралы» 
Заң қабылдау. Есеп комитеті бірінші сыныпты əлемдік аудиторлық 
компаниялардың модельдері бойынша жұмыс істейтін болады жəне 
ағымдық операциялық бақылаудан кетеді.

     94-қадам. «Ашық үкіметті» енгізу. АҚПАРАТҚА ҚОЛЖЕТІМДІ-
ЛІК ТУРАЛЫ ЗАҢДЫ ƏЗІРЛЕУ, ол мемлекеттік органдар иелігіндегі 
тек мемлекеттік құпия мен заңмен қорғалатын басқа да ақпараттардан 
өзге кез келген ақпараттың ашықтығын қамтамасыз етеді.

   95-қадам. Мемлекеттік органдар басшыларының халық алдын-
да СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАР ЖƏНЕ АУМАҚТЫҚ ДАМУ 
БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ 
ҚОЛ ЖЕТКІЗІЛГЕНДІГІ ТУРАЛЫ ЖЫЛ САЙЫНҒЫ АШЫҚ БА-
ЯНДАМАЛАР ЖАСАУЛАРЫН жəне олардың есептерін ресми 
веб-сайттарда орналастыруды тəжірибеге енгізу. Ұлттық ЖОО-лар 
басшыларының өз қызметтері туралы оқушылар, жұмыс берушілер, 
қоғам өкілдері мен БАҚ алдында жылма-жыл есеп берулерін 
тəжірибеге енгізу.

 96-қадам. ОРТАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ 
СТАТИСТИКАЛЫҚ БАЗАЛАРЫ мəліметтеріне ОНЛАЙН-
қолжетімділікті қамтамасыз ету. Барлық бюджеттік жəне 
топтастырылған қаржылық есеп, сыртқы қаржы аудитінің 
нəтижелері, мемлекеттік саясат тиімділігін бағалау қорытындылары, 
мемлекеттік қызметтің сапасын қоғамдық бағалау нəтижелері, 
республикалық жəне жергілікті бюджеттің орындалуы туралы есеп 
ЖАРИЯЛАНАТЫН БОЛАДЫ.

    97-қадам. Өзін-өзі реттеу мен жергілікті өзін-өзі басқаруды 
дамыту арқылы АЗАМАТТАРДЫҢ ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАУ 
ҮДЕРІСІНЕ ҚАТЫСУ МҮМКІНДІГІН КЕҢЕЙТУ. МЕМЛЕКЕТКЕ 
ТƏН ЕМЕС ҚЫЗМЕТТЕРДІ БƏСЕКЕЛЕСТІК ОРТАҒА жəне өзін-
өзі реттеуші ұйымдарға беру. Үкімет мемлекетке тəн емес жəне басы 
артық қызметтерді қысқарту есебінен неғұрлым ықшам бола түседі.

     98-қадам. Селолық округ, ауыл, село, кент, аудандық маңыздағы 
қала деңгейінде ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУДЫҢ ДЕРБЕС 
БЮДЖЕТІ ЕНГІЗІЛЕТІН БОЛАДЫ. Облыс орталықтарында жəне 
республикалық маңыздағы қалаларда азаматтардың тиісті бюджеттік 
жобаларын талқылауға қатысуының тетіктері жұмыс істейді.

 99-қадам. МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР МЕН ƏКІМДЕР 
ЖАНЫНДАҒЫ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТЕРДІҢ стратегиялық жо-
спарлар мен аумақтық даму бағдарламаларын; бюджеттерді, 
есептерді, мақсатты индикаторларға қол жеткізуді, азаматтардың 
құқықтары мен еркіндіктерін қозғайтын нормативтік-құқықтық 
актілер жобаларын; бағдарламалық құжаттар жобаларын талқылау 
бөлігіндегі рөлдерін күшейту. ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТЕРДІҢ 
ӨКІЛЕТТІКТЕРІ мен мəртебесін заңмен бекіту, мемлекеттік 
шешімдерді қабылдау ашықтығын арттыру.

  100-қадам. Канададағы Canada Service жəне Австралиядағы 
Centrelink үлгісі бойынша МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ 
БІРЫҢҒАЙ ПРОВАЙДЕРІНЕ АЙНАЛАТЫН «АЗАМАТТАР 
ҮШІН ҮКІМЕТ»  МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫН құру. 
Мемлекеттік корпорация халыққа қызмет көрсететін барлық 
орталықтарды бір жүйеге интеграциялайды. Қазақстан азаматта-
ры МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІ БІР ЖЕРДЕН алатын болады. 
Мемлекеттік қызметті САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ISO 9000 СЕРИЯ-
СЫНА СƏЙКЕС халықаралық сертификаттау.
 

ІСКЕ АСЫРУ ТЕТІГІ
     Ел Президенті жанынан жедел түрде құрамы отандық жəне шетел-
дік сарапшылардан тұратын, БЕС ЖҰМЫС ТОБЫНАНжасақталған 
жаңғырту жөніндегі ҰЛТТЫҚ КОМИССИЯ ҚҰРЫЛДЫ.
   Ұлттық комиссия БЕС ИНСТИТУТТЫҚ РЕФОРМАНЫ КЕЗЕҢ-
КЕЗЕҢІМЕН ОРЫНДАУДЫ КЕЛІСІЛГЕН БАСҚАРУ бойынша 
жүзеге асыруы тиіс. Ол мемлекеттік органдардың, бизнес-сектор 
мен азаматтық қоғамның өзара тиімді іс-қимылын қамтамасыз етеді.
Ұлттық комиссия ТҰЖЫРЫМДАМАЛЫҚ ШЕШІМДЕР 
ҚАБЫЛДАП, ІС-ҚИМЫЛДЫҢ НАҚТЫ ЖОСПАРЫН 
АЙҚЫНДАУЫ тиіс. Оның ұсыныстары ел Президенті тарапынан 
бекітілетін болады. Бекітілген шешімдерді орындау үшін жедел 
түрде ПАРЛАМЕНТ ТАРАПЫНАН ЗАҢДАР, ҮКІМЕТ ТАРАПЫ-
НАН ҚАУЛЫЛАР ҚАБЫЛДАНАТЫН БОЛАДЫ.
  Министрлер мен əкімдердің шешуші бастамаларын тиімді 
жүзеге асырулары ҰЛТТЫҚ КОМИССИЯ ТАРАПЫНАН ҚАТАҢ 
ҚАДАҒАЛАНАТЫН болады.
   Ұлттық комиссия жанынан БЕДЕЛДІ ШЕТЕЛДІК САРАПШЫ-
ЛАР ҚАТАРЫНАН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНСУЛЬТАТИВТІК 
КЕҢЕСжасақтау қажет. Аталған кеңес ұсынымдар жасап, ре-
формаларды орындау НƏТИЖЕЛЕРІНІҢ ТƏУЕЛСІЗ ЖҮЙЕЛІ 
МОНИТОРИНГІН жүзеге асыратын болады.
   Ұлттық комиссияның жұмыс органы етіп ҚАЗАҚСТАН РЕСПУ-
БЛИКАСЫ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІНІҢ КЕҢСЕСІН айқындау қажет.
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 Тойға алыс-жақын 
шетелдердің 12 
мемлекетінен көрнекті 
қалам қайраткерлері келді. 
Франция, Ресей, Түркия, 
Əзербайжан, Тəжікстан, 
Өзбекстан, Қырғызстан, 
Түркіменстан, Якутия, Бе-
ларуссия, Украина жəне т.б. 
мемлекеттерінің өкілдері 
жазушының 50 жылға 
созылған қаламгерлік 
қызметіне жоғары баға 
беріп, жүрекжарды 
тілектерін айтып, сый-
сияпат жасады.
 Сахна шымылдығы 
Құрманғазы атындағы қазақ 
мемлекеттік Академиялық 
халық аспаптар оркестірінің 
о р ы н д а у ы н д а ғ ы 
«Сарыарқа» күйімен 
ашылып, көрерменді күй 
құдыретіне жəне оркестрдің 
орындау шеберлігіне тəнті 
етіп, бірден серпілтіп таста-
ды. 
  Шығармашылық кештің 
тізгінін Қазақстан Жазу-
шылар Одағы Басқармасы 
Төрағасының бірінші орын-
басары, ақын Ғалым Жай-
лыбай ұстап, жұртшылыққа 
жан-жақтан келген 
қонақтарды таныстырды. 
    Алғашқы сөз адамзат-
тың ұлы ақындарының бірі, 
аса көрнекті мемлекет жəне 
қоғам қайраткері Олжас 
Омарұлы Сүлейменовке 
берілді. Ол сахна төріне 
көтерілгенде зал толы 
халық сатырлата қол соғып, 
қошемет көрсетті.
  -  Құрметті қауым! Бүгін 
менің туған күнімде до-
сым əрі інім, қазақтың 
көрнекті жазушыларының 
бірі Сəбит Досановтың 75 
жасқа толған торқалы тойы 
өткелі отыр. Той құтты 
болсын! Сəбит өмірдегі 
жақсы-жаманды көп көрді. 
Небір қиындықты басы-
нан кешірді. Оның басынан 
кешірген ауыртпалықтарын 
қазақ жазушылары арасы-
нан əзірге ешкім көрген 
жоқ. Бұл жерде мен оның 
аспандағы ұшақ апатынан 
жалғыз өзі аман қалып, 
үлкен дəрігерлік ем-домнан 
соң қаламын қолына 
қайта алып, 50 жыл бойы 
əдебиет шаруасында ерен 
еңбек еткенін айтып отыр-
мын. Айналайын, Сəбит! 
Сен тегін адам емессің! 
Сенің бойыңда киең бар. 
Сен осы ғұмырыңда қазақ 
əдебиетін дүние жүзіне та-
нытуда көп еңбек сіңірдің. 
Бұл еңбегіңді əсіресе, Ре-
сей жəне Қырғызстан мен 
Өзбекстан  əдебиетшілері 
жоғары бағалауда. Мы-
салы: Мəскеудегі 
К.А.Тимирязев атындағы 

«Аманкелді арайының» 80 жылдығы қарсаңында

АУДАНДЫҚ ГАЗЕТТЕН ҚАНАТ
  2015 жылдың 18 мамыры күні сағат 16-да 
Алматыдағы М.Əуезов атындағы Қазақ Дра-
ма театрының үлкен залында қазақтың қазіргі 
бас жазушыларының бірі, қоғам қайраткері, 
жерлесіміз Сəбит Аймұханұлы Досановтың 75 
жасқа толған торқалы тойы аталып өтті. 

Ауыл Шаруашылығы 
Академиясының профессо-
ры, қырғыз ғалымы Серік 
Тойғанбаев сенің Ресей-
де өткен шығармашылық 
кешіңде «Қазақ жазушы-
сы Сəбит Досанов Но-
бель сыйлығының иегері 
болуға əбден лайық» де-
ген ұсыныс айтқанын ТМД 
əдебиетшілері жақсы біледі 
деп ойлаймын. Қадірлі 
Сəбит, жасай бер! Жаса 
деген сөздің - екі түрлі 
мағынасы бар. Бірі – ұзақ 
жаса дегенді білдірсе, 
бірі – əдебиетте көркем 
шығармаларды бірінен соң 
бірін жаса дегенді білдіреді. 
Ендеше жаса, Сəбит! – деді.
  Келесі кезекте сахна 
төріне Қазақстан Жазушы-
лар Одағы Басқармасының 
Төрағасы, Қазақстан Ре-
спубликасы Парламенті 
Сенатының депутаты 
Нұрлан Мірқасымұлы 
Оразалин көтерілді. Ол 
той иесіне Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
Президенті – Ұлт 
К ө ш б а с ш ы с ы 
Н . Ə . Н а з а р б а е в т ы ң 
Құттықтауын табыс етті. Со-
дан соң Сəбит Досановтың 
шығармашылығы мен 
азаматтығы туралы сөз 
сөйледі.
 - Жаңа ұлтымыздың 
мақтанышы, ұлы ақын, 
ұлы азамат Олжас 
көкеміз айтқандай Сəбит 
Досановтың жазушылығы 
да, азаматтығы да ірі. Ол 
бірде-бір жанға жамандық 
жасаған жоқ. Кезінде өзін 

нақақтан-нақақ күйелеп, 
қасақана сын жазғандармен 
айтысып - т артыспады . 
Есесіне үн-түнсіз өнімді 
еңбек етті. Сол еңбегі оны 
əлемге танытты. Бүгінде 
Досанов шығармашылығын 
Ресей, Франция, 
Қырғызстан мен Өзбекстан, 
Беларуссия жұртшылығы 
мен əдебиетшілері ерекше 
бағалайды. Осы сөзімнің 
дəлелі  - Ресей мемлекеті 
Сəбеңе М.Шолохов 
атындағы Халықаралық 
əдеби сыйлықты қазақ 
жазушылары арасынан 
бірінші рет берді. Негізінде, 
М.Шолохов сыйлығы – 
бұрынғы Лениндік сыйлық! 
Ол аз дегендей қадір-қасиеті 
М.Шолохов сыйлығымен 
деңгейлес В.Пикуль 
атындағы сыйлықты жəне 
берді. Бұл нені білдіреді?! 
Бұл – Сəбит Досановтың 
қазақтың маңдайалды 
жазушыларының бірі 
екенін көрсетеді. Орыстар 
өзінің бас сыйлығын кім 
көрінгенге бермейді. Əттең 
осыны біздің қазақтың 
кейбір іші тар, күншіл 
қаламгерлері ескермейді. 
Сəбит Досанов өзінің адал 
еңбегімен əдебиетіміздің, 
халқымыздың мерейін 
асыруда. Ол сонымен 
бірге қаламы ұшқыр жур-
налист те. Тəуелсіздіктің 
алғашқы күнінен бастап 
Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың жүргізген са-
ясатын бірден-бір қолдаған 
қалам қайраткерінің бірі 
де - Сəбең. Қоғамда болып 

жатқан əралуан оқиғаларға 
алғашқылардың бірі бо-
лып үн қататын да - Сəбең. 
Біз ұстазымыз Зейнол-
ла Қабдолов айтқандай 
Сəбеңді мақтамаймыз, 
Сəбеңмен мақтанамыз. 
Ғұмыр жасыңыз ұзақ бол-
сын, Сəбе! Алдағы уақытта 
талай-талай туындылар-
ды дүниеге əкеліп, ұлттық 
əдебиетіміздің абырой-
ын асыра беріңіз! – деген 
Нұрлан Мірқасымұлы той 
иесіне Қазақстан Жазушы-
лар Одағы Басқармасының 
Құттықтауын тапсырып, 
иығына шапан жапты.
  Шығармашылық кешті 
жүргізуші ақын Ғалым 
Жайлыбай мерейтой иесін 
құттықтаған жеделхаттарды 
оқыды. Ол жеделхаттардың 
қатарында Қазақстан Ре-
спубликасы Парламенті 
Сенатының Төрағасы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың, 
ҚР Мемлекеттік хатшысы 
Гүлшара Əбдіхалықованың, 
ҚР Қорғаныс министрі 
Иманғали Тасмағанбетовтің, 
Қазақстанның Ресейдегі 
Елшісі Марат Тəжиннің, 
Қзақстан Республикасының 
Грузиядағы Елшісі 
Ермұхамет Ертісбаевтың, 
«Нұр Отан» партиясы 
Төрағасының бірінші орын-
басары Бауыржан Байбектің 
жəне т.б. Құттықтаулары 
бар. 
     Келесі сəтте сахнаға 
Алматы қаласының əкімі 
Ахметжан Есімовтің 
Құттықтауын алып, оның 
орынбасары Зəуреш Аман-

жолова көтерілді. Ол 
Сəбеңді мерейтойымен 
келістіре құттықтаған қала 
əкімінің Құттықтауын табы-
стады. Солнымен қатар сый-
сияпат жасады.
  Сөз кезегі Франциядан 
келген ерлі-зайыпты Аль-
берт Фишлер мен Мад-
лена Фишлерге берілді. 
Альберт Фишлер елімізге 
жақсы таныс есім. Ол 
Францияның көрнекті жазу-
шысы, мемлекет қайраткері, 
Қазақстан Республикасы 
Президенті сыйлығының 
лауреаты, жазушы 
Сəбит Аймұханұлының 
«Ақаруана» повесін Фран-
ция жұртшылығына 
таныстырған қаламгер. 
Ерлі-зайыпты Фишлерлер 
жазушыға жүрекжарды ақ 
тілектерін білдірді.
   Мұнан соң Ресей Жазу-
шылар Одағы Басқармасы 
Төрағасының орынбасары, 
Мəскеу қаласы Жазушылар 
Одағының Төрағасы Вла-
димир Баяринов, Ресейдің 
көрнекті ақындары Люд-
мила Шипахина, Нина 
Попова, Тəжік халқының 
көрнекті қайраткері, жазу-
шы Саттор Тұрсынов пен 
көрнекті ақыны Гульрух-
сор Сафиева. Беларуссия 
Республикасының жазушы-
сы Олег Кожедуб, Түрксой 
жəне Түркия Жазушылары 
атынан келген «Қазақстан-
Заман» газеті редакциясы 
ЖШС бас директоры Сер-
кан Хастүрік, Өзбекстан Жа-
зушылар Одағының Қазақ 
əдебиеті бөлімі меңгерушісі, 

көрнекті жазушы Рахманқұл 
Исламкулов, Якутиядан 
келген қаламгер Илья 
Петров жəне тағы басқа 
да қалам қайраткерлері 
қазақ жазушысының 
шығармаларын жоғары 
бағалап, өздерінің шын 
ниетті пікірлерін білдірді. 
   Франциядан келген 
көрнекті жазушы Альберт 
Фишлер сахна төрінде 
Құрманғазы оркестрі 
орындаған Нұрғиса 
Тілендиевтің «Махам-
бет» симфониясын ерекше 
ықыласпен тыңдағанын 
айтып, күй құдыретіне 
таң қалғанын білдірді. 
Расында да Нұрғисаның 
«Махамбетін» тыңдау - 
ерекше бір ғанибет екені 
шындық. Бұл симфонияны 
жеке тыңдағанда əсері тіпті 
ғаламат болатын еді. 
 Келесі кезекте қоғам 
қайраткері Сұлтан 
Раев бастаған Қырғыз 
елінен келген делегация 
мүшелері мерейтой иесін 
«Қырғыз Ұлттық Те-
атр Академиясының 
Академигі» атағына 
ие болумен құттықтап, 
Сəбеңе «Еларалық (бізше 
халықаралық) Айтматов» 
сыйлығын табыстады. 
Той иесі сонымен қатар, 
Антон Дельвиг атындағы 
бүкілресейлік «За вер-
ность славу и отечеству» 
сыйлығымен марапатталды.
     Сəбит Аймұханұлына 
«Литература» газетінің 
бас редакторы, Ресейдің 
қазіргі бас жазушылардың 
бірі Юрий Поляковтың 
ұсынысымен екі елдің, 
Ресей - Қазақстанның 
арасындағы қарым-
қатынасты нығайтуға 
қосқан зор үлесі үшін ар-
найы Диплом мен күміс 
қалам тарту етілді. 
 Мұнымен қатар 
шығармашылық кеште 
жазушыны Қостанай, Ал-
маты, Батыс Қазақстан 
жəне Оңтүстік Қазақстан 
облыстарының əкімдік 
өкілдері құттықтап, жылы 
лебіздерін білдірді. Сəбеңе 
«Қостанай облысының 
Құрметті азаматы» атағы 
беріліп, жерлестері темір 
тұлпар мінгізді. Бұл хабар-
ды облыстық мəслихаттың 
хатшысы Сайлаубек Еща-
нов салтанатты түрде хабар-
лап, сый-сияпатты Сəбеңе 
сахна төрінде табыс етті. 
Сондай-ақ Сəбеңе «Алма-
ты облысының Құрметті 
азаматы» атағы беріліп, 
сый-сияпат жасалды. Оны 
облыс əкімінің орынбасары 
Зəуреш Аманжолова табы-
стады.
  Шығармашылық кештің 
абыройын ерекше дарынды 
əнші Майра Мұхаммедқызы 
асқақтата түсті. Ол 
орындаған «Гүлдер-айым» 
мен Сильмонның ария-
сы тыңдарманды ғажайып 
əсерге бөледі. Сондай-ақ 
белгілі əншілер Нұрғали 
Нүсіпжанов, Қабылаш 
Əбікей, Шахизада, сатирик 
жазушы Көпен Əмірбек 
əсем əндерді шырқап, 
сықақтарын оқыды. 
 Кеште Т.Жүргенов 
атындағы Қазақ Ұлттық 
өнер Академиясының 
студенттері Сəбит Досанов 
шығармасының желісімен 
əзірлеген қойылым да 
көпшіліктің көңіліне 
жол тапты. Жазушының 
драмалық, поэзиялық 
шығармалары нəшіне 

Жерлесіміз, көрнекті жазушы, қоғам қайраткері, Сәбит Досановтың 75 жасқа толған 
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ҚАҚҚАН   ҚЫРАН  ҚАЛАМГЕР
торқалы тойы Алматыда халықаралық деңгейде салтанатты түрде аталып өтті

келтіре орындалды. Əсіресе, 
С.Досановтың «Кенеса-
ры ханның соңғы сөзін» 
орындаған Ғ.Мүсірепов 
атындағы Қазақ 
мемлекеттік Академиялық 
балалар мен жасөспірімдер 
театрының жас актері 
Мақсат Сəбитовтің өнеріне 
көрермен ерекше ықыласпен 
қол соқты. Мерейтой 
иесінің шығармашылығын 
ұйымдастыруда Қазақстан 
Республикасының еңбек 
сіңірген қайраткері, ака-
демик, профессор Дариға 
Тұрғанқұлованың еңбегі 
ерекше болды. 

  Кеште ақындар Шөмішбай 
Сариев, Жұмаш Сомжүрек, 
Хамитбек Мұсабаев, Зей-
нолла Тілеужанұлы, Танакөз 
Толқынқызы Сəбең туралы 
жырларын оқып, көпшілікті 
бір қуанышқа бөледі.
  Кеште Қазақстанның 
қазіргі ең ұзақ жасап 
отырған көрнекті мемле-
кет жəне қоғам қайраткері 
95 жастағы Сұлтан Жиен-
баев, Советтер Одағының 
Батыры, Қазақстанның 
Халық Қаһарманы Тоқтар 
Əубəкіров, көрнекті қарт 
жазушы, профессор, 
жерлесіміз Əбілфайыз 

Ыдырысов, көрнекті қарт 
ақын Мыңбай Рəш секілді 
ақсақалдар Сəбеңе ақ бата-
ларын берді, жүрекжарды 
тілектерін айтты. Мысалы 
Сұлтан Жиенбаев ақсақал:
   - Сəбит, мен сені қадірлі 
Димаш Қонаев ағамыздың 
дəуірінен жақсы білемін. 
Сен ол кісімен сыйла-
сып, дос болдың. Саған 
Аллатағала менің жасымды 
берсін! - десе; Əбілфайыз 
Ыдырысов ақсақал:
 -  Сəбитжан, сен үлкен 
қаламгерсің. Еңбегің зор. 
Əттең, менің қолымда 
билік жоқ. Егер қолымда 

билік болса, мен саған 
Қазақстанның Халық 
Қаһарманы атағын берген 
болар едім, - деді.
  Ал қазақтың тұңғыш 
ғарышкері Тоқтар Əубəкіров 
болса:
 - Сəбит аға, Сіз менің ағам 
Қасым Аманжолов туралы 
роман жаздыңыз. Бұл Сіздің 
əдеби ерлігіңіз болды. Ешкім 
жазбағанда сіздің «Екінші 
өмірді» жазуыңыз Қасым 
тектес дарын екеніңізді 
білдірсе керек. Сізге ұзақ 
өмір, зор денсаулық жəне 
шығармашылық табыстар 
тілеймін! – деді.

    Кеште мұндай жүрекжар-
ды ақ тілектер аз айтылған 
жоқ. Əсіресе, Ресей жəне 
Қырғыз жазушыларының 
жазушыға деген ықыластары 
алабөтен болды. Мəскеуден 
келген 20-дан астам орыс 
жазушылары кеш көркін 
асырды. Келістіріп сөз де 
сөйледі, өлең де оқыды, əнді 
де шырқады. Сондай-ақ, 
қырғыз бауырларымыз да 
кештің салтанатын əсем əн 
жырларымен көркейте түсті. 
   Кеш соңында сөз той 
иесіне берілді:
 - Той деген менің ұғымымда 
мақтану үшін емес, есеп 
беру үшін керек. «Мен 
осы уақытқа дейін мен не 
істедім?» деген ұраққа жау-
ап алу - əр азаматтың пары-
зы. Маған осындай бақытты 
өмір сыйлаған Аллатағалаға, 
мені өмірге əкелген ата-
анама, маған тəрбие беріп 
өсірген ұстаздарыма, қазақ 
халқына рахметімді айта-
мын. Жазушылық талант 
берген тағдырыма ризамын! 
– деп ағынан жарылды.
   Сөзінің соңын өзінің: 
   Дей алмаймын дара 
                туған  данамын,
   Ел алдында аласамын, 
                            баламын.
   Қажетіне жарар болсам 
                       халқымның,
   Қиналмай-ақ өлімге де 
                             барамын,
-  деген өлеңімен кешті 
қорытындылады.

Сырым СЫҒАЙ

  Жазушы С.Досановтың 
таяуда тағы бір кітабы 
жарық көрді. Олар «Ма-
хаббат өмірді ұзартады» 
жəне «Смотри судьбе 
в глаза» деп аталады. 
Екі тілде шыққан бұл 
кітапқа С.Досановтың 
бірқатар жаңа туынды-
лары мен драмалары, 
түрлі газет-журналдарға 
берген сұхбаттары 
жарияланған. Алғашқы 
кітап 74 бөлімнен, екінші 
кітап 5 бөлімнен тұрады. 
Кітапқа орыстың қазіргі 
көрнекті жазушыларының 
бірі Юрий Поляковтың 

СƏБИТ ДОСАНОВ
Əні - Шəміл Əбілтайдікі
Сөзі - Төреғали Тəшеновтікі
Антына адал, парызға,
Өмірге нағыз жан ырза.
Əр басқан ізі береке,
Аңыз боп жүрер ауызда.

Қайырмасы:

Париж – үйінің төріндей,
Мəскеу – иілген келіндей!
Аяғын сылтып басқанда,
Əдебиеттегі Ақсақ Темірдей!

Өзі іздеп атақ, шен келер,
Сəбеңе кім бар тең келер?
Тіріліп Шыңғыс келгендей,
Қырғыздар оны шоң көрер.

Қайырмасы:

Бір сілкіп тастап кекілді,
Сөйлесе, сөзі өтімді.
Сондықтан Құралай жеңгеміз,
Күн сайын ғашық секілді.

Қайырмасы:

Түссе де сиреп шаш дана,
Тоқтамай биге бас, аға!
Тоқсанда да топ жарып,
Көкпар тартып, шап, аға!

Қайырмасы:

   РЕДАКЦИЯДАН: Құрметті оқырман! Жерлесіміз, 
қазақтың үлкен жазушысы, журналисі Сəбит 
Аймұханұлы өзінің еңбек жолын Аманкелді орта 
мектебін бітірісімен 1958 жылы аудандық газетте ба-
стады. Оны тілшілік қызметке қабылдаған Бөгетбай 
Əлмағанбетов ағамыз болатын. Сəбеңнің 75 жасқа 
толған торқалы тойы – оның алғаш ұшқан ұясы – 
«Аманкелді арайының» 80 жылдығымен қатарлас 
атап өтілуі – сабақтастық болар. Газет редакциясын-
да қызмет істеген барлық қаламгерлер арасынан оза 
шауып, үлкен атақтар мен үлкен сыйлықтарға ие 
болған да - осы Сəбең! Біз осы мақаланың газетіміздің 
80 жылдығы қарсаңында жариялануын да сол тойға 
тарту деп білеміз. 

Суреттерде: Сəбит Досановтың Алматыда өткен 
75 жылдық торқалы тойынан көріністер.

Кітап әлемінде
«АҢЫЗ АДАМ – ЛЮБОВЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ»  

 Жақында Сəбит 
Досановтың 75 жасқа 
толған мерейтойы алдын-
да «Арда» баспасынан 
Құралай Аққошқарова мен 
Хамитбек Мұсабаевтың 
құрастыруымен «Аңыз 
адам» жəне «Любовь на 
всю жизнь» атты жаңа 
кітаптары шықты. Кітап 
Сəбеңнің аңызға айналған 
өмірі жайлы жан-жақты  
əңгімелейді. 

МАХАББАТ ӨМІРДІ ҰЗАРТАДЫ – СМОТРИ 
СУДЬБЕ В ГЛАЗА

«Көркем шежіре» атты 
мақаласы берілген. 

          О, СƏБЕ,
«Жан-жағыма қарасам сізді көрем»,
Қалам алып, Сіз жайлы түздім өлең.
Аңыз-адам өзіңіз, нағыз адам,
Жігіттігі жарасқан үздік, ерен.

Азаматсыз арғыны көре білген,
Жомарт жансыз берместі бере білген.
Сабырлысыз сабырсыз бұл заманда,
Төзімдісіз төзбеске көне білген.

Қаламгерсіз қаруы бойындағы,
Жалаугерсіз жақсылық ойындағы.
Алау дерсіз аңсатшыл жаныңызды,
Досың түгіл, дұшпаның мойындады.

Жылдар жатыр жігердің құйынында,
Ащы, тұщы сыбағаң бұйыруда.
Мысқылың жоқ миық пен қиығыңда,
Тонна жүк бар тозбайтын иығыңда.

Сізді сабыр əрқашан басқарады,
Азаматтық болмысың асқаралы.
Сұлу біткен сүзіліп қарайды əлі,
Самолеттер өзіңнен жасқанады.

Сізді көрсем далиған дала көрем,
Кейде дана, кей кезде бала көрем.
Жазғаныңыз желқанат жүйрік сөздер,
Басын бермей құйғытып барады өлең.

Бұл ғұмырда көрдіңіз ұрынғанды,
Сонда жаның жыртылып, жұлымдалды.
Ұлттың жанын ұғатын ұл едің деп,
Ұры ажал да ұмтылып ұлыңды алды.

«Ұлымды алса алсын» деп, «ұлтымды алма»,
Биіктедің болмысқа ұмтылғанда.
Қаламыңыз қайралды намыс жанып,
Жүрегіңіз қан-қан боп жыртылғанда.

Сізді батыр көремін ақ беренді,
Мойынына салмаған жат көгенді.
Жиырмасыншы ғасырды шалған тарлан,
Ақбас бүркіт секілді ақпа өлеңді.

Балағыңа жармасты пендешілік,
Көре алмады жүргенді кең көсіліп.
Жеңіп шықтың жеті рет күрестің де,
Бірге болды сол кезде елдес үміт.

Азаматтың ұнайды сойы маған,
Өміріңіз аңыздай, ойыма алма.
Жиырма бесте жаһанды дуылдатқан,
Жетпіс бесте жігері мойымаған.

Өмір сізге салса да сынақтарын,
Азаматтың ақ туын құлатпадың.
Мамырдағы Құралай самалындай,
Шаба берсін шабытты пырақтарың.

О, Сəбе,
«Жан-жағыма қарасам сізді көрем»,
Ұқсамайтын ешкімге үздік, ерен.
Аңыз-адам керек қой бұл заманда,
Аңызы жоқ заманның кейіпкері,
Өзің жайлы қуанып түздім өлең.

Өтеген ОРАЛБАЙҰЛЫ,
ақын, Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері

Сəбекең біздің Арқаның Көкжал арланы,
Нəпақа іздеп «Көбөрі» қайда бармады?!
«Ақбас қыраны» ұшады көкте дара қап,
Менсінбей қарап жердегі жүрген қараңғы.

«Боранда» тоңдың, Торғайдың кезіп даласын,
Қазақта өзің бермейтін бəйге дарасың.
Балқан тау болып, Қап ауын асып, О, Сəбе!
Қара теңізге баруға қалай қарайсың?...

СƏБИТ ДОСАНОВТЫ ҚАРА ТЕҢІЗГЕ ШАҚЫРУ

Бармасаң, Сəке! Қара теңізге шақырам,
Мінгесіп алып «Ақ аруанаңа» бақырған.
Алты айлық жолды- алты күн шапса алатын,
Кем емес,- дейді Қобыландының атынан!

Қара теңізде перінің қызы бар,- дейді.
Күткені оның өзіндей сері жар,- дейді.
Ақ сазан қыздар толқында жүзсе жарқылдап,
Қып- қызыл ерні бүлдірген қосқан бал дейді!

***
Ақынның жаны көгілдір көктем мəңгілік.
Қара теңізге шұғыла шашса, таң күліп.
Жалаңаш қыздар жарыңды сенің танысың,
Қара теңіздің таулары түгел жағңырып.

Асықсаң, Сəке! Берейін билет ұшаққа ап.
Күйген соң күнге қара маврға ұқсап қап.
Оқиық өлең Айтодор шыңын жыңғыртып,
Қап- қара түнде қап- қара қызды құшақтап.

Зейнолла ТІЛЕУЖАНҰЛЫ
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  Еліміз Жеңістің 70 жыл-
дығын жақсы деңгейде атап 
өткенін бəріміз БАҚ құралдары 
арқылы білдік. Соғыс жəне тыл 
ардагерлеріне қандай құрмет 
жасалса да артық емес деп ой-
лаймын. 
   Осы мақсатта «Олар Жеңіс-
пен оралды» атты кітаптың 
шығарылуы – тарихи оқиға 
деп есептеймін. Бірақ, өкінішке 
орай осы екі кітапқа да менің 
əкем Скендір Төлегенов кірмей 
қалғаны көңіліме мұң ұялатты. 
Біз əкеден 5 бала едік. Үлкен 
ағам Едірес Скендіров дүниеден 
ерте өтіп кетті. Одан кейінгі 
ағам Есенғали Скендіров те 
жастай қайтыс болды. Үшінші 
ағам Мирамғали Скендіров 
болса сыртта жүр. Одан кейінгі 
ағам Скендіров Мұхаметқали 
бала жасынан науқас, бірінші 
топтағы мүгедек. Мен болсам 
жеке кəсіпкермін. Үнемі жолда 
жүремін. Сондықтан да, соғыс 
ардагерлері туралы кітаптың 
шығатынын білмей қалыппын. 
Оның үстіне маған ешкім айта 
қойған жоқ. Сондықтан марқұм 
əкемнің аты аталмай қалды. Бұл 
мен үшін үлкен өкініш, əрине. 
Сондықтан да, аудандық газет 
редакциясына осы мақаламды 
жолдап отырмын. 
 Менің əкем Скендір 
Төлегенов 1907 жылы - қазіргі 
Жаңатұрмыс ауылында туған. 
Соғыс жəне еңбек ардагері. 
Анам Шөкей Төлегенова болса 
1913 жылы өмірге келген. Əке-
шешем 1934 жылы үйленіп, 
отау тіккен. 1936 жылы Едірес 
ағам, 1946 жылы Есенғали ағам, 
1949 жылы Мирамғали ағам, 
1953 жылы Мұхамметқали ағам 
дүниеге келген. Мен 1955 жылы 
6 қазанда туғанмын. Алла 
қаласа, алдымыздағы қазан ай-
ында 60 жасқа толмақпын. 
   Əке-шешем осы бала-
ларынан 12 немере сүйді. 
Бұл немерелерінен қазір 13 

   2015 жылдың 26 мамыры 
күні ауданымыз бойынша 
ең жасы үлкен ақсақал, тыл 
жəне еңбек ардагері, Тасты 
ауылының тұрғыны  Бірзада 
ТƏШЕНҰЛЫ ұзаққа 
созылған науқастан қайтыс 
болды. 
    Ол 1925 жылы 9 мамыр-
да Амантоғай ауылында 
дүниеге келді. 7 жылдық 
мектепті бітірген соң 
Қостанай қаласындағы 
механизаторлық курсты 
тəмəмдады. 
  1941-1945 жылдардағы 
Ұлы Отан соғысы кезінде 
Қарағандыда көмір өндіретін 
шахталарында жұмыс істеді. 
Соғыс аяқталған соң елге 
оралып, ұзақ жылдар бойы механизатор болып еңбек етті. 
Одан кейін аға шопан болып жұмыс жасады. 
     Б.Ташенұлы 1956 жылы отбасын құрды. Зайыбы екеуі 
10 баланы өмірге əкеліп, жақсы тəлім-тəрбие беріп, өсіріп, 
ержеткізді. Бүгінде оның балалары еліміздің бірқатар 
жерлерінде əртүрлі жұмыстар атқаруда. 
     Бірзада Тəшенұлы  - нағыз қарапайым еңбек адамы еді. 
Қарағандыда үздік шахтер болып еңбек еткен ол кейін біріңғай 
ауыл шаруашылығы саласында жұмыс жасады. Оқығаны 
көп болмағанмен тоқығаны мол, пейілі мен көңілі кең, жаны 
жайсаң жан еді. Ол қара сөзге шешен болатын. Ұзақ жыл-
дар Тасты ауылдық округіндегі ардагерлер ұйымын жақсы 
басқарып, замандастары мен кейінгі ұрпаққа үлгі-өнеге бо-
лып, жол көрсете білді.
   Бірзада Тəшенұлы - мінезге бай, адамдармен тіл табысқыш, 
жаны көркем ақсақал еді. Ол отырған жерде жұрт бос сөзге 
жол бермейтін. Бірзада ақсақалдың əңгімелері мəжілістес 
болған барша адамдарға ой салатын. Осындай тамаша 
адам Бірзада Тəшенұлының жарқын бейнесі біздің есімізде 
əрдайым сақталады. Ол қарапайым еңбек адамының тамаша 
үлгісі бола білді. Оның еңбектері əрдайым бағаланып отырды. 
Бірнеше медальдардың иегері болды. Облыстық, аудандық 
партия комитеттерінің, əкімдіктердің  грамоталарымен 
бірнеше марапатталды. 
   Бақұл болыңыз, Бірзада ақсақал! Жайыңыз жəннатта, 
рухыңыз жұмақта болғай!
   Құрметті еңбек адамы, абыз ақсақал Бірзада Тəшенұлының 
отбасына, бала-шағасына, туыс-туғандарына қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтамыз.
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Бірзада  ТƏШЕНҰЛЫАТА-АНАМА  ТАҒЗЫМ

шөбере бар. Олар шөберелерін 
көрген жоқ. Бірақ біз оларға 
əке-шешеміз туралы үнемі 
айтып отырамыз. Өйткені, 
сол əңгімелер олардың 
құлақтарында, жүректерінде 
қалсын дейміз. Анам Шөкей 
соғыс жылдарында көп 
ауыртпалық көрген, бір адам-
дай тауқымет тартқан. Əкем 
Скендір де нағыз еңбек адамы 
болған. Кейін зейнеткерлікке 
шыққан соң кеңес уақытында 
«Скендір молда» атанды. Біраз 
қудалау көргені де есімде. 
Бірақ əкем марқұм қанша 
қудалау көрседе бес уақыт 
намазын қаза қылмай оқып, 
молдалығын жалғастырды. 
Ол кезде көп адам молда бо-
лудан қорықты. Сауаты жетсе 
де қорқақтап, қуғынға түсеміз 
деп, шақырған жерге барма-
ды. Сол кезде қайтыс болған 
кісілердің бала-шағалары менің 
əкеме келетін. Əкем болса 
сөз айтпастан солармен бірге 
қайтыс болған жанның үйіне 
барып, түрлі діни дəстүрлерді 
орындайтын. Енді бүгін ой-
ласам əкем соғыс ардагері 
болғандықтан қорықпайды 
екен ғой. Майданда бірнеше 
ерлік көрсетіп, əлденеше рет 
жараланып, қаны төгілген əкем 
өзінің Отан алдындағы пары-
зын адал атқарғанына сенеді 
екен. Кейде кейбір белсенділер 
«Сен неге молда боласың?» 
дегенде ешқандай дауысын 

көтермей «Қалқам, мен мол-
да болайын деп болып жүрген 
жоқпын. Сауаты менен де мол 
молдалар қудалаудан қорқып-
бұққасын, амалсыздан молда 
болып келемін. Мұсылман 
баласын Ислам жолымен 
жақсылап жөнелтуіміз керек 
қой. Оны мен істемегенде 
кім істейді?» - дейтін. Əкем 
Скендір мен анам Шөкей бізге 
жақсы тəрбие берді. Едірес 
ағам аудандық сауда саласын-
да əртүрлі басшылық қызметте 
болды. Ал Есенғали ағам 
қатарының алды болған азамат 
еді. Ол аудандық автотранспорт 
кəсіпорнын басқарып жүргенде 
көлік апатынан жастай қайтыс 
болды. Мейрамғали ағам болса 
облысымызда белгілі дəрігер. 
Мұхамметқали ағам менің 
қолымда. Оның денсаулығы 
жоқ. Үйленбеген. Анам осы 
ағамды маған тапсырып кетті. 
 Бүгінде Мұқан ағам 
екеуміз ата-анамыздың қара 
шаңырағында солар жаққан 
шырақты сөндірмей, солар 
салған дəстүрді одан əрі жалғап, 
өмір сүріп жатырмыз. Біздің 
арманымыз - ата-анамыздың 
атына титтей де кір келтірмеу. 
Əркімге өз ата-анасынан артық 

жан жоқ қой. Біз де өзіміздің 
ата-анамызды əрдайым мақтан 
тұтамыз. Кеше көзінің тірісінде 
əкем өзінің соғысқа қатысқанын 
мақтан етсе, мен бүгін əкемнің 
Отан қорғауға қатысқанын 
үлкен мақтаныш етемін. 
Өзімнің майдангердің баласы 
болғаныма шүкірлік жасаймын. 
Тілегім -  таяуда шығарылатын 
«ОЛАР ЖЕҢІСПЕН ОРАЛ-
ДЫ» атты кітапқа соғыс жəне 
еңбек ардагері əкем Скендір 
Төлегенов пен соғыс жəне 
тыл ардагері анам Шөкей 
Төлегенованың кітапқа 
кіруі. Олардың осы кітаптан 
өздерінің Отан алдындағы 
сіңірген еңбегіне сай орын алу-
ын қалаймын. Олардың барлық 
құжаттары менің қолымда 
сақтаулы. Шып-шырғасын 
шығармай жинап, күтіп ұстап 
отырмын. Мейлі ол кім болса 
да соғысқа қатысқандықтан 
əрбір майдангер кітапқа 
шығарылып, өз замандаста-
рымен бірге тұрса – қандай 
ғанибет! Біздің əкелеріміз 
бүгінгі Хайролла Бəйділдіи, Ер-
тай Мұқанов ақсақалдар секілді 
үлкен құрмет түгіл, кішкентай 
құрметті де көрген жоқ. Ол кез-
де солай еді ғой. Ешкім елемесе 
де, Жеңістің 70 жылдығы күні 
ата-анамның рухына арнайы 
дұға бағыштатып, перзенттік 
парызымның бір кішкентай 
бөлшегін жасадым. Ерлер 
есімі  - ел есінде сақтала берсін! 
Соғысқа қатысқан барлық май-
дангерлер аудан тарихынан өз 
орнын алып, замандастарымен 
бірге қатар тұра бергей!
   Əкем де, анам да соғыс жыл-
дарында жəне соғыстан кейінгі 
бейбіт еңбекте бірнеше медаль-
дармен, мақтау қағаздарымен 
марапатталған. Əкеме ғана 
емес, анама да соғыс жəне 
еңбек ардагері медалі берілген. 
Бұл құжат та сақтаулы.

Кенже СКЕНДІРОВА,
жеке кəсіпкер.

Суретте:  əке-шешесі, соғыс жəне еңбек 
ардагерлері Скендір-Шөкен ТӨЛЕГЕНОВТЕР.

   Жеңіс күні – абыройымыз бен даңқымыздың мерекесі. Табаңдылық пен 
ерлік, Отанға деген сүйіспеншілік қатал соғыста Жеңіске жеткізді. Сол бір 
сұрапыл жылдары Қазақ халқы өзінің Отанына, жеріне деген патриоттық 
сезімін, ұлттық мақтанышын дəлелдеді. 500-ден аса жерлестеріміз, 
оның ішінде 96 Қазақ Кеңес Одағының Батыры атағын алды. Олар: 
Бауыржан Момышұлы, Талғат Бегельдинов, Сергей Луганский, Иван 
Павлов, Мəншүк Мəметова, Əлия Молдағұлова жəне көп басқалар. Со-
нымен қатар, Амангелді ауданынында да қаншама соғысқа қатысып ба-
тыр атағына ие болғандар бар. Жауға қарсы шайқастар алдыңғы шептегі 
ұрыстарда ғана емес, алыстағы ауыл мен кең байтақ далаларда да жүріп 
жатты. 9 мамыр - бұл мереке ғана емес, бұл ауыр еңбек, бұл халықтың 
батырлығы. Біздің парызымыз - бұл күнді есте сақтау.
   Амангелді ауданы бойынша қазіргі таңда Ұлы Отан соғысына қатысқан 
тек екі ардагер ғана қалды. Хайролла Бəйділдин, бүгін бірнеше ұрпақты 
тəрбиелеп, бейбіт өмірде елге көп еңбек сінірген құрметті ақсақал жəне 
Ертай Мұқанов, ұрпағының сүйікті атасы, тыныш өмірдің тілектесі, көп 
жылдарғы шопан.
   Ұлы Отан соғысы жылдары тылдағы жанкешті еңбегі жəне мінсіз 
əскери қызметі үшін бұрынғы КСРО ордендері мен медальдарымен 
марапатталғандар, Ұлы Отан соғысы жылдары тылда кем дегенде 6 ай 
еңбек еткендер тұрады екен. Соғыс жылдары кімнің болса да жүрегіне 
дақ түсіргені шындық. Бұл дақты тек уақыт қана емдеп, кетіре алатын 
шығар.
     1941-1945 жылдары елін қорғауға аттанған қыз-жігіттерін кеуделерінде 
намыс оты ойнап, патриоттық сезімнің жалындағаны бізді бүгінгі 
бейбітшілік өмірге əкелді. Бүгінгі ұрпақ сол кездегі жалынды жастарға, 
бүгінгі ардақты ардагерлерге, аталар мен əжелерге мəңгілік қарыздармыз.

    1945 жылдан бері көп оқиға болды. Бірнеше ұрпақ ауысты. Елімізде 
түрлі күрделі оқиғалар болды. Əлемнің саяси картасында Тəуелсіз  
Қазақстан мемлекеті берік орын тепті. Кеңес жауынгерлерін өз туының 
астына топтастырған коммунистік идеология мұрағатқа кетті. Соғыстың 
қорытындысында қалыптасқан социалистік лагерь, əлем саяси дамуының 
бағытын анықтаған Ялта бейбітшілік шарты, Варшава шарты ыдырады. 
    Кеңес халқының Ұлы Отан соғысындағы ерлігі əлемді таңқалдырып, 
мойындатты. Оған қазақстандықтар мен қазақтар қосқан қасиетті де 
қаһармандық ерлік үлес – ерлікті біз мақтан тұтамыз. Аға ұрпақтың ерлігі 
мен əскери даңқы жас ұрпақты Отанымыздың болашағы үшін азаматтық 
жауапкершілікке, елін қорғауға əзір болу рухын сіңіреді. Олардың ерлігі 
алдында тағзым етіп бас ию тірілерге қажет.
     Ер есімі - ел есінде мəңгі сақталады. Ешкім де, ештеңе де ұмытылмақ 
емес. Тəуелсіз Қазақстан елі өз боздақтарын қастерлеп, қасиеттейді! Біз өз 
аталарымызды  мақтан тұтамыз, өйткені,  олар біз үшін, Отан үшін  қасық 
қандары қалғанша  күресіп, бізге  жеңіс сыйлады. Бұл жеңістің басты 
себебі, əрине, халқымыздың Отанға деген сүйіспеншілігі, қайтпас қайсар 
ерлігі, сын сағаттағы отаншылдық қасиеті. Екіншіден, ортақ жауға  қарсы 
күрестегі көп ұлтты КСРО халықтарының ынтымағы мен достығы еді.
   Олардың ерліктері мен өнегелі істеріне бас иеміз, себебі: олар біз үшін 
келешектің қамы үшін  қымбаттыларынан айырылды, өмірлерін құрбан 
етті. 
   Осы зұлым соғыс адамның тағдырын тəлкі етті, қаншама арманды, 
қаншама ғұмырды қыршынынан қиды. Отан соғысының Жеңісіне биыл 

КЕҢЕСТЕР  ОТЫРЫСТАРЫ
   2015 жылдың 28 мамыры күні аудандық əкімдіктің мəжіліс за-
лында сағат 10-да аудан əкімі жанындағы жастар ісі жөніндегі 
кеңестің отырысы өткізілді.
  Оны аудан əкімі, кеңес төрағасы Ж.Қ.Таукенов ашып, жүргізіп 
отырды.
    Кеңестің күн тəртібінде төмендегі мəселе қаралды.
  «2014 жылдың 27 қарашасында өткен «Мəңгілік ел Жаста-
ры» аудандық жастар форумының ұсынымында көрсетілген 
міндеттердің орындалуы туралы.  Мəселеге байланысты 
Е.Ещанов, С.Төленов, С.Сейдин, Б.Мусин хабарлама жасады. 
     Кеңес отырысын аудан əкімі Ж.Қ.Таукенов қорытындылады. 
Аудандық білім, мəдениет жəне дене тəрбиесі мен спорт 
бөлімдерінің алдына нақты міндеттер қойды. Сол сияқты, 
аудандық кəсіпкерлік жəне ауыл шаруашылығы бөліміне де 
бірқатар міндеттер жүктеді.
   Жастар ісі жөніндегі кеңес отырысы 6 тармақтан тұратын 
шешім қабылдады. 

***
       Осы отырыстан кейін аудан əкімі жанындағы діни бірлестіктер-
мен байланыс жөніндегі кеңестің де отырысы өткізілді.
    Оны да аудан əкімі, кеңес төрағасы Ж.Қ.Таукенов ашып, 
жүргізіп отырды.
     Күн тəртібінде төмендегі мəселелер қаралды:
1. Аудандағы діни тұрақтылықты сақтауда, аудан халқын теріс 

    Аяулы баламыз, ардақты 
асыл жар, ақжарқын бауыр 
Мұханбетжанов Маханбет 
САЙЛАУҰЛЫ тірі болса 
1 маусымда 34 жасқа толар 
еді. Уақыты өткен сайын 
Маханбеттің жарқын бейнесін, 
балалары мен туыстарына, ата- 
анасына деген ыстық сезімін, 
қамқорлығын сағынышпен 
еске аламыз. Баламызды 
сағынғанда қос етек жасқа 
толады. Қолдан келер қайран 
қайсы?! Өмір бар да өлім бар. 
Оның көрмей кеткен қызығын 
артында қалған қос балапаны 
көрсін деп Алладан тілейміз.      
Жаны жəннəтта, топырағы торқа, иманы жолдас болып, 
Алланың рақметіне бөленсе дейміз. 

    Тоқтады ерте қайран сенің жүрегің,
    Жарық қылсын жатқан жердің түнегін.
    Кете бардың жанды өртеп, жандырып,
    Мойнымызға қайғы тұзақ салдырып.
                       Əттең жастай кетті дейміз өкініп,
                       Белгілі ғой ешкім жүрмес мəңгілік.
                       Өмір өтер, асыл бейнең бірақ та,
                       Жадымызда тұрар біздің жаңғырып!
     Еске алушылар: əкесі Сайлау, анасы Рая, жұбайы Айжарқын, 
балалары, Фариза, Ұлан, апалары, жездесі, ағалары, жеңгелері, 
інілері, қарындастары. 

ЕСКЕ АЛУ

ағымнан сақтандыруда ішкі істер бөлімінің атқарған жұмыстары 
туралы;
   Хабарламашы: Қ.Баженов - аудандық ішкі істер бөлімі 
бастығының орынбасары.
2. Аудан халқын имандылыққа, дінге құрметпен қарауға шақыруда 
мешіт қызметкерлерінің атқарған жұмыстары туралы;  Хабар-
ламашы: Ж.Əмірхамзин - аудандық Сатыбалды ишан атындағы 
«Тəубə» мешітінің имамы.
     Кеңес отырысын аудан əкімі Ж.Қ.Таукенов қорытындылады.
Отырыс 4 тармақтан тұратын шешім қабылдады.

КОМИССИЯ ОТЫРЫСЫ
   Осы күні аудан əкімі жанындағы мемлекеттік рəміздерді насиа-
хаттау жəне мемлекеттік рəміздер туралы саясатты Аманкелді ау-
данында іске асыру туралы комиссияның отырысы өткізілді. Оны 
аудан əкімі Ж.Қ.Таукенов ашып, жүргізіп отырды. 
     Күн тəртібінде төмендегі мəселе қаралды:
   «Мемлекеттік рəміздерді қолдану жəне жас ұрпаққа насихат-
тау мақсатында білім беру ұйымдарында жүргізілген жұмыстар 
туралы»
 Хабарламашылар: Т.Құсайынова, А.Айтмағанбетов, 
Д.Мақтағанова, Г.Баженова.
      Комиссия отырысын Ж.Қ.Таукенов қорытындылап, мемлекеттік 
рəміздерді насихаттау жəне құрметтеу барысында оларды жас 
ұрпақтың санасына сіңіруде алда тұрған бірқатар міндеттерді 
атап көрсетіп, тиісті басшыларға тапсырмалар берді.
     Комиссия отырысы күн тəртібіндегі мəселені талқылай келе 4 
тармақтан тұратын шешім қабылдады.

ҰЛЫ ЖЕҢІС ҰМЫТЫЛМАЙДЫ 70 жыл толмақшы, жылдан-жылға ардагер қатары азайып барады, бірақ 
олардың есімдері мəңгіге өшпейтіні де айқын, есімізге сақтап қаламыз, 
болашақ ұрпақ – ол  біздер осы аталар ерлігін мəңгі есте сақтап, ұмытпай, 
ардагер аталарға тағзым ете жүрейік. Ондай  соғысты кейінгі ұрпақ 
көрмей-ақ қойсын. Тарихымызды қайта жазып, қайта көшіру мүмкін 
емес, тек осы тарихымыздың бір бөлшегі болып қалған соғысқа қатысқан 
ардагерлеріміз бен батырларымыздың ерліктерін асқақтату біздің 
міндетіміз.
    Бұл соғыста Кеңес Одағын мекендеген барлық халық бір жеңнен қол, 
бір жағадан бас шығарып  отанын қорғады.  «Ел үмітін ер ақтар, ер 
атағын ел сақтар» - дей келе Ұлы Отан соғысының 70-жылдығына орай  
ата-бабаларымыздың рухына тағзым ретінде олардың  ерен ерліктерін, 
жер, Отан, біздердің жарқын болашағымыз үшін жасаған ерліктерін 
мəңгілікке есте сақтап, жадымызда ұстаймыз. Қанша жылдар өтсе де,  
бұл соғыста ерлікпен қаза тапқан əрбір батырларымыздың тарих төрінен 
орын алатыны жəне ұрпақтары  мəңгі жеңіс алауын сөндірмей, Отан үшін 
от кешкендерді əрқашанда жүрек түпкірімізде ұстаймыз.
    Біздің жанымызда қазір жоқ, бірақ өздерінің қаны мен өмірімен бізге 
осы əлемді сыйлаған аталарымыздың ұлы рухы мен жадына құрмет 
білдірейік!
   Жəне қазіргі таңда, екінші дүниежүзілік соғыстың зардабын шегіп, 
отаңға Ұлы Жеңіспен оралған батыр аталарымызға бейбіт өмірде тек 
қана зор денсаулық пен ұзақ ғұмыр тілей отырып, Қазақстанның гүлденуі 
мен дамыуын тамашалауға бізбен бірге əрі қарай жүре берулеріне ақ ниет 
білдіреміз.

С.БАЛТАБАЕВА,
Амангелді ауданы прокурорының көмекшісі                                                                                      

Аудандық əкімдікте
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№21 (7663)

    «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
жəне өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 31 бабына, «Білім туралы» 
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 6 
бабы 4 тармағының  8-1 тармақшасына сəйкес Амангелді ауданы 
əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. 2015 жылға арналған Амангелді ауданының  мектепке дейінгі 
білім беру ұйымдарындағы мектепке дейінгі тəрбие мен оқытуға 
мемлекеттік білім беру тапсырысын, жан басына шаққандағы 
қаржыландыру жəне ата-ананың ақы төлеу мөлшері осы қаулыға 
1,2 қосымшаларға сəйкес бекітілсін.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан  əкімінің орынбаса-
ры Т.Т. Карбозовқа жүктелсін.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғаннан күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
  Осы қаулының 1,2 қосымшалары аудан əкімінің amangeldy.
kostanay.gov.kz ресми сайтында жарияланған.
                       Аудан əкімі                Ж.ТАУКЕНОВ

ҚАУЛЫ ЖОБАСЫ
2015 жылға арналған  мектепке дейінгі тəрбие 
мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсыры-
сын, жан басына шаққандағы қаржыландыру 

жəне ата-ананың ақы төлеу мөлшерін 
бекіту туралы

     В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстана от 
23 января 2001 года «О местном государственном управлении и 
самоуправлении в Республике Казахстан» , подпунктом 8-1) пун-
кта 4 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года 
«Об образовании»  акимат Амангельдинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить государственный образовательный заказ на дошколь-
ное воспитание и обучение, размер подушевого финансирования 
и родительской платы в дошкольных организациях образования 
Амангельдинского района на 2015 год согласно приложениям 1,2 
к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя акима района Карбозова Т.Т.
3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении 
десяти календарных дней после дня его первого официального 
опубликования.
   Приложения 1,2 к данному постановлению размещены на офи-
циальном сайте акима района amangeldy.kostanay.gov.kz
                     Аким  района                                Ж.ТАУКЕНОВ

ПРОЕКТ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Об утверждении государственного

образовательного заказа на дошкольное
воспитание и обучение, размера подушевого 
финансирования и родительской платы на 2015 год

    Аудандық ішкі істер бөлімінің аппараты осы мекеменің 
қызметкері Абдихамитов Жасұланға сүйікті əкесі, ішкі істер 
бөлімінің ардагері

Ғабдылмұхтар ƏБДІХАМИТОВТІҢ 

кенеттен қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, 
көңіл айтады.

Саян БІРСЕЙТОВ,
аудандық ішкі істер бөлімі бастығының орынбасары.

    Аудандық ішкі істер бөлімі ардагерлер ұйымы ішкі істер 
бөлімінің ардагері Өтеген Райымбековке сүйікті інісі 

Тілеген РАЙЫМБЕКОВТІҢ

ұзаққа созылған ауыр науқастан қайтыс болуына байланысты 
қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Жамалижан ШОШАҚОВ,
ІІБ ардагерлер ұйымы төрағасының орынбасары.

***

ТҮЗЕТУ
     «АА» газетінің №20 (7662) нөмірінде жарияланған аудан əкімінің 15 
мамыр 2015 жылғы №5 шешімінің орысша мəтініндегі тіркеу номері «Заре-
гистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных право-
вых актов за №5613, 21 мая 2015 года» деп оқылсын.

  Амангелді ауданының 
жергілікті атқарушы орган-
дарында мемлекеттік қызмет 
көрсету біртіндеп электронды 
түрге көшіріліп келеді. Қазіргі 
уақытта аудан тұрғындарының 
Баланы балабақшаға кезек-
ке қою, Тұрғын үй көмегін 
тағайындау, Неке қиюды 
(ерлі-зайыптылықты) тіркеу, 
атын, əкесінің атын, тегін ау-
ыстыруды тіркеу, Азаматтық 
хал актілерін тіркеу туралы 
қайтадан куəліктер немесе 
анықтамалар беру, Бала ту-
уды тіркеу, Қорғаншылық 
жəне қамқоршылық жөнінде 
анықтама беру, Ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған 
балаға қамқоршылық неме-
се қорғаншылық белгілеу, 
Жұмыссыз азаматтарды тіркеу 
жəне есепке қою, Жұмыссыз 
азаматтарға анықтама 
беру, Тұрғын үй кезегіне 
қою, Жылжымайтын мүлік 
объектілерінің мекенжайын 
анықтау бойынша анықтама 
беру, Жер учаскелерінің ны-

БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДА ЭЛЕКТРОНДЫ ТҮРДЕ 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР АЛУ ТУРАЛЫ

саналы мақсатын өзгертуге 
шешім беру, Жер учаскелерін 
қалыптастыру жөніндегі жерге 
орналастыру жобаларын бекiту, 
т.б. қызметтерді мемлекеттік 
органға немесе халыққа қызмет 
көрсету орталығына бармай 
электронды түрде алудың 
мүмкіндігі бар. Ол үшін элек-
тронды санды қолтаңба мен 
интернетіңіз болса жеткілікті. 
   Баланы балабақшаға кезекке 
қою үшін аудан тұрғындарының 
аудандық білім беру бөліміне 
немесе халыққа қызмет көрсету 
орталығына баратыны анық, 
енді қолында, болмаса жақын 
жерде интернеті бар қызмет 
алушы мемлекеттік органдарға 
бармай жəне кезек күтпей-ақ 
баланы балабақшаға кезекке қоя 
алады. Алдымен http://pki.gov.kz  
сайтына кіріп, жеке тұлға аты-
на, яғни қызмет алушы өз аты-
на электронды санды қолтанба 
алуға өтініш береді. Электрон-
ды санды қолтаңбаны алғаннан 
кейін http://egov.kz сайтына 
тіркеліп, «Отбасы» бөліміндегі 

«Баланы балабақшаға кезек-
ке қою» қызметіне өту қажет. 
«Онлайн қызметке тапсырыс» 
беріп, өтініш беруші мен бала 
туралы ақпаратты енгізген 
сон, 5-10 минут аралығында 
сіздің балаңыз сіз көрсеткен 
балабақшаға кезекке тұратын 
болады. Сонымен қатар, осы 
бөлімде «Туу туралы куəлікті 
қайталап алуға өтініш беру», 
«Баланы асырап алу туралы 
куəлікті қайталап алуға өтініш 
беру», «Баланың тууын тіркеу», 
«18 жасқа дейінгі балалары 
бар отбасыларға мемлекеттік 
жəрдемақылар тағайындау», 
т.б. қызметтерді онлайн арқылы 
алуға болады. 
    Мемлекеттік органдар мен жеке 
тұлғалар арасында қағаз алма-
суды онтайландыруда, халыққа 
қызмет көрсетуде уақытты 

үнемдеуге, кезекті болдырмауға 
жəне тұрғындардың ақпараттық 
технологиялар саласында са-
уатын арттыру мақсатында 
беріліп отырған мүмкіндікті 
пайдалану біз үшін міндет. 
Қазір ауданымызда жоғары 
жылдамдықты интернет желісі 
тартылғандығын жəне «Wi-
Fi» орнатылған абоненттердің 
көптігін ескерсек, жоғарыда 
аталған қызметтерді телефон 
арқылы да алуға болатынын 
айта кету керек. Себебі, http://
egov.kz сайтының мобильді 
нұсқасы да жақсы дамыған. 
Енді белсенділік таныту кезегі 
аудан тұрғындарында, себебі 
осы істің бəрі халық үшін 
жасалған.
  Электронды санды қолтаңба 
алу, электронды түрде өтініш 
беру, т.б. мəселелерге қатысты 
сұрақтарыңыз болса 22-0-
13, 87025775720 нөмірлеріне 
хабарласып, анық-қанығын 
білулеріңізге болады. 

Ж.ҚҰСАЙЫНОВ,
аудан əкімі аппараты құжаттамалық қамтамасыз ету, 

ақпараттық технологиялар 
жəне мемлекеттік қызмет мониторингі бөлімінің басшысы.

САТАМЫН
    Бордақыланған семіз сиыр сатамын. Бағасы келісім бой-
ынша. Кез-келген уақытта хабарласуға болады. 
    Ұялы тел: 8-702-434-72-58. 

Құттықтаймыз!

Асқар таудай əкем-бақытымсың, бағымсың,
Өмірдегі, төрімдегі тағымсың.
Құтты болсын 61 жасың жан əке,
Сағынышым, қуанышым, асқар шың.
Тілейміз біз таусылмайтын төзімді,
Тілейміз біз сарқылмайтын сезімді.
Денсаулығың мықты болсын, жан əке,
Құттықтайды ұл-қыздарың өзіңді.
Өмір өзен жақсылығын жалғасын,
Тіршілікте сəттіліктер қолдасын
Жанұямен мақтанамыз қашанда,
Арамызда сіздей əке болғасын!

Тілек білдірушілер: жарыңыз, балаларыңыз бен немерелеріңіз

   Шаңырағымыздың иесі, адал жар, 
балаларының асқар таудай сүйеніші, 
немерелерінің ардақты атасы Аман-
таев Оразғали АМАНТАЙҰЛЫ 
маусым айының 1 жұлдызында 61 
жасқа толып отыр. Осынау мерейлі 
мерейтойында отағасына, əкемізге, 
атамызға тамыры терең бəйтеректей 
шаңырағымыздың тірегі болып ор-
тамызда жүре беріңіз дегіміз келеді. 
Деніңіз сау болып, тірлігіңіз қуаныш 
пен шаттыққа толы болсын! 

   Құрметті аудан жұртшылығы! 
2015 жылдың 11-22 мамыры 
аралығында ауданымыздың 
Үрпек ауылдық округінің тер-
риториясында күтпеген жерден 
төтенше жағдай қалыптасып, 
киіктердің жаппай қырылуы 
орын алды. Осыған байланы-
сты аудан əкімінің 2013 жылғы 
25 желтоқсандағы №285-р 
Өкімімен құрылған комиссия 
қалыптасып отырған төтенше 
жағдайға байланысты зерт-
теу жүргізді. Аталмыш ко-
миссия жүргізген зерттеудің 
нəтижесінде төмендегі 
жағдайларды анықтады:
     2015 жылдың 11 мамы-
рынан - 22 мамырына дейін 
Үрпек ауылдық округінің 
территориясында киіктердің 
жаппай қырылуы орын 
алған. Соның нəтижесінде 
төтенше жағдай қалыптасқан. 
Қостанай облыстық орман 
шаруашылығы жəне жану-
арлар дүниесі аумақтық ин-
спекциясы 11 мамыр күні 
ауданымыздың Жолаба елді 
мекенінде өлген 100 киікті 
анықтаған. Бұл жөнінде 
облыстық əкімдікке жəне 
аймақтық ведомство - төтенше 
жағдайлар жөніндегі депар-
таментке, сонымен қатар 
табиғатты қорғау прокура-
турасына, облыстық ішкі 
істер департаментіне жəне 
ветеринарлық қызметтерге 
хабарланған. Нəтижесінде, 
ақпаратты анықтау үшін Жо-
лаба елді мекеніне арнайы 
адамдар жедел ұшып кел-
ген. Олардың құрамында 
құтқарушылар, табиғатты 
қорғау жөніндегі прокурату-
ра мен ветеринарлық қызмет 
өкілдері болған. 
   Ақпараттарды «Алтын дала» 
табиғи мемлекеттік резерваты 
басшыларымен бөлісу бары-
сында броконьерлік жағдай 
орын алмаған. Киіктердің 
өлімін анықтау туралы себеп-
тер тиісті органдарға жағдай 
толық анықталған соң хабар-
ланады. Оны тиісті зерттеу ор-
гандары анықтайды. 
  Сол күннен бастап ау-
дан басшылығы киіктердің 
жəне басқа да жəндіктердің 
өліктерін залалсыздандыруға 
байланысты ұйымдастыру 
жұмыстарын жүргізді. 
   Мамандар суды, топырақты 
жəне биологиялық басқа 
да материалды зерттеуде. 
Киіктердің 
қырылу себебін анықтау үшін 
олардан алынған əртүрлі заттар 
республикалық малдəрігерлік 
зертханаға жіберілді.
 Облыс əкімінің өкімімен 
орынбасары Б.Ш.Жақыповтың 
басшылығымен Амангелді 
ауданындағы киіктердің өлу 
себептерін анықтау үшін 
жұмысшы тобы құрылды. 
Оның құрамына оған қатысты 

СЫН САҒАТТА АЗАМАТТЫҚ КӨРСЕТКЕН
БАРША ҚАУЫМҒА АЙТАР АЛҒЫСЫМЫЗ БЕН РИЗАШЫЛЫҒЫМЫЗ ШЕКСІЗ

барлық ведомстволардың, ішкі 
істер департаментінің жəне 
«Алтын дала» табиғи резерва-
ты орналасқан Аманкелді жəне 
Жанкелдин аудандарының 
əкімдері кірген. 
    Қалыптасып отырған 
төтенше жағдайды жою үшін 
бірқатар жұмыстар жүргізілді. 
93 техника, 534 адам атал-
мыш аймақта жұмыс жаса-
ды. Осының ішінде  80 адам 
«Алтын дала» МТР-нан, 
оларға 6 техника берілген. 
3-уі Уаз маркалы автомаши-
насы, 1 МТЗ-80 тракторы 
тиегішімен, тіркемесімен, 1 
«Газ-53» автомашинасы, 1 
эксковатор. Аудандық мал 
дəрігері КМК мекемесі (бас-
шысы Е.Давлетов) бойынша 
залалсыздандыру жұмыстарын 
жүргізуде адамдар мен тех-
никалар күн сайын шықты. 
Осы мекеменің жүргізушісі 
Əдірасул Бебезов өте жақсы 
еңбек етті.
  Сол сияқты, Тасты 
ауылының азаматтары сын 
сағатта үлкен көмек көрсетті. 
Олар Б.Саматов, Е.Ахатов, 
Е.Көшекбаев, Т.Сайболов, 
Б.Əлібекова, Бауыржан, Қайрат 
Əлімсуриндер, Қ.Сейілханов, 
Б.Қайырбековтер. Мұнымен 
қатар «Жеңісбек» ЖШС (ди-
ректоры М.Шаяхметов) со-
ляркадан көмек жасады. Сол 
сияқты Қостанай автомобиль 
басқармасы «Аллюминстрой», 
«БАД», «Бірлік» ЖШС-тері за-
лалсыздандыру жұмыстарына 
жəрдем жасады. 
   Ауданымыздың терри-
ториясында болған апат-
ты залалсыздандыруға об-
лыс əкімдігі жəне облыс 
басшысы Н.М.Садуақасов 
зор қамқорлық көрсетті. Бұл 
жанашырлығы үшін облыс 
басшысына жəне əкімдік 
қызметкерлеріне айтар 
алғысымыз мол. 
   Мен апатты жағдайды за-
лалсыздандыру үшін 2015 
жылдың 15 мамыры күні 
«Жергілікті ауқымдағы 
табиғи сипаттағы төтенше 
жағдайды жариялау туралы» 
№5 шешім шығардым. Осы 
шешім негізінде  оперативтік 
штаб құрдым. Оның жетекшісі 
болып  орынбасарым 
Т.Т.Карбозовты тағайындадым. 
   Аудандық «Аманкелді 
жəне Амантоғай жол пайда-
лану учаскелерінен 2 адам, 
2 техника; 2 К-744 тракторы 
тиегішімен қатысты. Жанкел-
дин аудандық əкімдігінен 18 
адам, 1 арнаулы ДУК техника-
сы қатыстырылды.
  Ол жерде ҚР Ауыл 
Шаруашылығы Министрлігінің 

Орман шаруашылығы жəне 
жануарлар дүниесі комитетінің 
мамандары жұмыс жасауда. 
Төтенше жағдайды жою үшін 
тиісті күштер мен мүмкіндіктер 
жұмылдырылды. 
 Оқиға болған жерге 
Қазақстан Республикасы Ауыл 
Шаруашылығы вице-министрі 
Ерлан Нысанбаев жəне 
Қазақстан Республикасы Ауыл 
Шаруашылығы Министрлігі 
Орман шаруашылғы жəне жа-
нуарлар дүниесі комитетінің 
төрағасы Бағдат Азбаев арнайы 
келді. 
  Киіктердің өлігін залал-
сыздандыру мақсатында 
ауданымыздың көптеген 
адамдары үлкен азаматтық 
көрсетті. Атап айтар болсақ: 
Томан Əбдібеков - 553 адамға 
күн сайын 3 мезгіл тамақ 
əзірледі. «Шадияр» шаруа 
қожалығының төрағасы На-
урызбай Бұқарбаев пен «Нар-
бай» шаруа қожалығының 
төрағасы Таңатар Ахметов 
жұмыс істеп жүрген адамдарға 
ыстық ас ретінде əрқайсысы 
бір-бірден тегін 2 ірі қара берді.
    Мекеме басшылары арасын-
да аудандық жер қатынастары 
бөлімі басшысы Қилымбек 
Кенжебаев, аудандық ба-
лалар мен жасөспірімдер 
спорт мектебінің директо-
ры Нұрлыбек Əбдіхалықов, 
Ə.Боранбаев атындағы орта 
мектептің директоры Бағдат 
Төлегенов, «Нұр Отан» пар-
тиясы аудандық филиалы 
төрағасының бірінші орынба-
сары Абзал Ташимов, аудандық 
дене тəрбиесі жəне спорт бөлімі 
ММ басшысы Болат Мусин 
бастаған мекеме қызметкерлері 
де ұйымшылдық пен бірліктің 
жоғары үлгісін көрсетті. 
    Сол сияқты Қарасу ауылдық 
округінің тұрғыны Бəкіжан 
Тұрарбекұлы Мырзабеков 4 
күн бойы тамаша еңбек етті. 
«Нұрай-Н» ЖШС ұжымы да 
өнегелі іс жасады. Сондай-
ақ мемлекеттік Аманкелді, 
Амантоғай жол учаскелері 
адамдары мен техникала-
ры да табысты еңбек етті. 
Қ.Таубаев басқаратын 
«Аман-Су» коммуналдық 
кəсіпорнының жұмысшылары 
да жемісті жұмыс жасады. 
Мұнымен қатар облысымыз-
дың басшылығы мен басқа 
да азаматтары үлкен көмек 
жасады. Нəтижесінде облы-
стан бірнеше техника келді. 
Олардың көмегі болмағанда 
табысқа жету қиын еді. Бұл 
іске Үрпек ауылдық округінің 
халқы ерекше көп үлес 
қосты. Ауыл əкімі Ғалымжан 
Жақыбаев өзі бас болып, 

оқиғаның салдарын жою ба-
рысында көп іс тындырды. 
Сол сияқты, аудан тұрғыны 
Оразбек Білəнов пен Қайрат 
Төлеген секілді механизатор-
кəсіпкерлер азаматтығын та-
ныта білді.
  Айта кету керек, екі 
жағымыздағы көршілеріміз 
Жанкелдин ауданы мен 
Арқалық қаласынан да 
ойдағыдай көмек болды. 
Сол сияқты, Көкшетау мен 
Қарағандыдан да адамдар 
келді. Төтенше жағдайлар 
жөніндегі комитеттің көмегін 
ерекше атап өтуге болады. 
150-ден астам əскери адамдар 
үлкен жəрдем жасады.
     Сол сияқты Арқалық, 
Науырзым, Жанкелдин 
аудандарының жəне өз 
ауданымыздың ішкі істер 
бөлімдерінің қызметкерлері 
де залалсыздандыру 
жұмыстарын ойдағыдай 
аяқтауға өз үлестерін молы-
нан қоса білді.
    Дегенмен, осындай ел ба-
сына күн туғанда көптен 
бөлініп, бас амандығын 
ойлаған адамдар да болмай 
қалған жоқ. Олардың аттарын 
атамай-ақ қояйын... Өздері 
түсінер. Алдағы уақытта 
мұндай жаман əдеттен аулақ 
болғандарын естеріне сала-
мын. Мұндай апатты жағдайда 
барлық адам бір кісідей 
жұмылып, жұмыс жасағаны 
абзал. Киіктердің қырылуы – 
ортақ қасірет. Бұл аң – ерте-
ден келе жатқан киелі аң. Ол 
мамонтпен бірге жасасқан, 
мамонттар қырылғаннан 
кейін де қанша ма ғасыр жа-
сап келе жатқанын көзімізбен 
көріп отырмыз?! Киіктерді 
көздің қарашығындай сақтау 
– əрбір азаматтың пары-
зы! Киіктер - біздің ұлан-
байтақ кең даламыздың сəні 
мен көркі. Алдағы уақытта 
мұндай апаттардың болмауын 
тілейміз.
   2015 жылдың 22 мамы-
рына текті 61 582-ден астам 
киік жойылды. Соңғы кездері 
аймақта болған күшті жаңбыр 
мен жел жұмысты қиындатты. 
Бірақ, соған қарамастан за-
лалсыздандыру жұмысына 
қатысқан өз ауданымыздың 
жəне көршілес Жанкел-
дин ауданы мен Арқалық 
қаласының, облысымыздың 
тұрғындары сын сағатта үлкен 
ұйымшылдық көрсетті. Біз 
олардың ешқайсысын бөле 
жармаймыз. Барлығының да 
еңбегі зор болды. Олар қолдан 
келгеннің бəрін жасай білді.  
   Сөзімді қорытындылай келе, 
аймағымызда болған апатты 
жағдай кезінде қолдан кел-
ген көмегін жасаған барлық 
адамдарға шын жүректен рах-
мет айтамыз! Оларға деген 
алғысымыз шексіз! 

Жансұлтан ТАУКЕНОВ,
Аманкелді ауданының əкімі
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   Дəл қазіргі уақытта мектеп 
бітіруші түлектер жаппай ҰБТ-ға 
дайындалу үстінде. Біреулер ҰБТ-
ны «фантастикалық жанр» десе, 
енді біреулері «лотарея ұтысы» деп 
есептейді. Кейбірінің бұл жайында 
ойлануға да уақыты жоқ. Əркімнің 
ойы əрқалай. Шын мəнінде ҰБТ 
деген не? Бұған бір-ақ жауап бар. 
Ол – 11 жыл бойы алған біліміңді 
ұлттық бірыңғай тестілеуде дəлелдеу. 
Басқаша деп ешкім айта алмай келеді. 
Бəрінің де ойы осы.
   Мектеп бітіруші түлектердің 
барлығы дерлік бұл сынаққа қарсы 
болар. Себебі, он бір жыл бойына 
үздік оқыған оқушылар төмен балл 
жинап, керісінше он бір жыл бойы 

   Ұстаз... Қадірлі де қасиетті 
мамандық. Оның үдесінен 
шыға білу екінің бірінің бағына 
бұйырмаған.    Мамандығын 
шын сүйген, шығармашылық  
іскерлігімен  дараланып жүрген 
ұстаздардың бірі - Ерлан 
Қайралапұлы Қарин. Ерлан 12 
жылдай  А.Нұрманов атындағы 
орта мектепте дене тəрбиесі пəні 
мұғалімі болып еңбек атқаруда.
      Ерлан ғылыми жұмыспен ай-
налысып жүрген ұстаздардың  
қатарынан, оқушылары аудандық, 
облыстық жарыстардың 
жеңімпаздары.
        2014-2015   оқу  жылын  ұстаз 
зор жетістікпен аяқтап отыр. Сəуір 
айында өткен аудандық «Үздік 
дене тəрбиесі пəні мұғалімі» 

    Отбасылық құндылықтарды дəріптеу, ата-аналардың 
бала тəрбиелеудегі жауапкершілігін арттыру мақсатында 
ауданымызда жыл сайын «Мерейлі отбасы» ұлттық кон-
курсын өткізу дəстүрге айналған. Биыл да өз жалғасын 
тапқан бұл конкурсқа аудан орталығынан жəне ауылдық 
округтерден 5 отбасы қатысты. Олар: Қорғанбек 
Байдүйсенбай Жақсыбайұлы – Үрпек ауылы; Фазылов 
Таңат Мукашевич – Байғабыл ауылы; Каргин Самат 
Сағындықұлы – Амантоғай ауылы; Сейтқалиев Жа-
зылбек Оңдағанұлы – Амангелді селосы; Абиров Қуат 
Салауатұлы – Қарынсалды ауылы. 
   Нəтижесінде отбасылық дəстүрлер, балаларының 
жетістіктері, отбасының қоғамдағы беделі секілді та-

ҰБТ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?
бірде бір рет кітап бетін ашпаған жан-
дар ең жоғарғы деген балдардың бірін 
алып кетіп жатады. Осыдан кейін ҰБТ-
ны кім жақсы көрсін? Кім қолдасын? 
«Бақ шаба ма, бап шаба ма» деген осы 
шығар...
     Кейде осыбір сынақтан кейін өмірің 
санаулы сағаттарда өзгеріп шыға 
келетіндей көрінеді. Бала күніңде басқа 
жоспарларың болса, 11-ші сыныпқа 
келгенде алдыңа мүлдем басқа мақсат 
қоясың. Ол əрине, ҰБТ-дан өту, 
жақсы, тек жақсы балға тапсыру. Кей-
де арманның орындалуы қандай оңай 
деп таңғаламыз. Ал кейде, тестілеуді 
ойлағанда, армандарың орындалмай-

тындай көрінеді. Солай болса да 
өзімізге сеніп, алдымызға қойған 
мақсаттарымыздан айнымауымыз 
керек. Өйткені, арманымыз болған 
кезде ғана бəрі де мүмкін!
   Қалай десек те, ҰБТ болашаққа ба-
рар жолымыздағы бір ғана баспалдақ. 
Одан біріміз сүрінерміз, біріміз 
сүрінбеспіз. Ең бастысы, онымен 
өмір тоқтап қалмайтынын түсінсек 
болғаны. Əрине, санамызды сан түрлі 
ойлар жаулап алары сөзсіз. Бірақ, сол 
ойларды жеңе білетін, қиындыққа 
қасқайып қарсы тұратын тек қана 
сіздер, мектеп бітіруші түлектер. Біз 
сіздерге тек қана сəттілік тілейміз! 
ҰБТ-ны «ұмытылмас бақытты 
тағдырларға» айналдырайық, достар!                      

Арайлым ҚҰЛТАЕВА,

Бәрекелді!
МӘРТЕБЕҢ БИІКТЕЙ БЕРСІН !

байқауында І дəрежелі диплом-
мен марапатталып, облыстық 
байқауға жолдама алған еді. 
        Облыстық байқау талаптарын 
да тиянақты орындаған Ерлан жыл 
аяғындағы қорытынды жұмысқа 
кірісіп кеткен. Көп ұзамай об-
лыстан ұстаз қатысқан байқауда 
жарып шығып, ІІ дəрежелі ди-
пломмен марапатталғаны жай-
лы хабар да жетті. Осылай ұстаз 
өзіне артылған жауапкершілікті 
аяқтап, аудан намысын қорғады.
        Ерланды жеңісімен құттықтай 
отырып, əлі де талай биіктерді 
бағындыра бер демекпіз.

Ж. ШАЙМАНОВА,
Байғабыл ауылдық округінің

қоғамдық тілшісі.

«МЕРЕЙЛІ ОТБАСЫ» ҰЛТТЫҚ КОНКУРСЫНЫҢ АУДАНДЫҚ КЕЗЕҢІ
лаптарды басшылыққа ала отырып, Сейтқалиевтер 
отбасы (Амангелді селосы) жеңімпаз деп танылды. 
Сейтқалиевтер отбасы өнерге жақын адамдар. Бала 
күнінен əнге құмар болып өскен Жазылбек Оңдағанұлы 
бірнеше аудандық, облыстық əн байқауларының 
жүлдегері, ауданымыздың мəдениетін дамытуға зор үлес 
қосып келеді. Бүгінде 3 бала тəрбиелеп отырған өнерлі 
жас отбасын аудан жастары үлгі етеді.    
      «Мерейлі отбасы» ұлттық конкурсының облыстық 
кезеңіне жолдама алған отбасына тек қана сəттілік 
тілейміз. 

Б.ТЕМІРБАЙ 

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАНЫЛСЫН
   Аманкелді орта мектебін 1993-1994 оқу жылында бітірген Сейдагалиев 
Ербол Сериковичке берілген ОА-ІІ 01541940 аттестат жоғалуына байла-
нысты жарамсыз деп танылсын.

НОТАРИУС: 01.01.2010 жылы қайтыс болған аз.Акдаулетова Раушанның 
мұрасы бойынша мұралық іс ашылды. Мұрагерлерді Қостанай облы-
сы Амангелді ауданы нотариусы Исмагулова Акмарал Бахытжановнаға 
Қостанай облысы, Амангелді ауданы, Амангелді ауылы, М.Маметова 
көшесі, 21 мекен-жайы бойынша хабарласуларыңызды сұраймын.

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай Мемлекеттік Университеті 
журналистика мамандығының 1 курс студенті.

ХАБАРЛАНДЫРУ
   Құрметті оқырман! «Аманкелді арайының» 80 жылдығына 
арналған келесі, мерекелік нөмірі алдағы 12 маусымда шығады.

«АА» газеті редакциясы.

ТАБЫСЫ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТ
  Аманкелді ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасының 
бастығы Сейткамалов Мұздыбай Сейткамалұлының 2014 жылғы кіріс 
көздерінің барлық түрлері:

1.Еңбек ақы – 2345054 теңге.
2.Зейнетақы қоры –1945366  теңге.
3.Автомашина ГАЗ-31029 1992 жылы шыққан. Р 040 КТМ.

    Коммунистік-кеңестік үкімет 1917 
жылы Қазан революциясын жасап, 
заңды патшаны тағынан тайды-
рып, билікті басып алды. Билікке 
басқыншылық жолмен келген комму-
нистер алғашында елді басқарудың 
жолын таба алмай, тығырыққа 
тірелді. Олар халыққа əсіресе, 
байларға сенімсіздікпен қарады. 
Сол сияқты, дін қайраткерлеріне де 
алакөздік танытты. Нəтижесінде, 
құдайсыз қоғам орнатуды қолға 
алған коммунистік-кеңестік билік 
Совет Үкіметі құрамындағы барлық 
халықтардың оқыған, білімді аза-
маттарын, дін қайраткерлерін қуғын-
сүргінге ұшыратып, атып, асып, 
жер аударып, олардың тағдырын 
ойыншық етті. Осының салдары-
нан халық аңтарылып, неркүмəн 
күй кешті. Көсемдерінен айрылған 
ұлттық республикалар кеңестік 
биліктің айтқанын орындап, айда-
уына көнді. Бұл сүргін 1917-1918 
жылдарда басталды. Ресейде 3 
миллиондай зиялы қауым өкілдері 
қызыл террор арқылы жойылды. Бұл 
əрекет ұлттық республикаларға да өз 
зəрін шаша бастады. Нəтижесінде, 
бейбіт жатқан ұлттық мемлекет-
тер оның зардаптарын бастары-
нан кешірді. Зиялы қауым қуғынға 
ұшыратылды. Алайда, мұның дұрыс 
емес екенін ұққан В.Ленин барлық 

БОЗДАҚТАР РУХЫ ХАЛҚЫМЕН МӘҢГІ БІРГЕ
ұлттық мемлекеттердің көсемдері 
мен зиялыларына кешірім жа-
сады. Атап айтқанда біздің елде 
1919 жылы Алаш жəне «Алаш-
Орда» қайраткерлеріне кешірім 
беріліп, олар Советтік құрылысты 
өркендетуге қатыстырылды. Алай-
да, бұл кеңпейілділік көп өтпей 
қайтадан қуғын-сүргінге ұласты. 
1921 жылы елді аштық жайла-
ды. Бұл қолдан ұйымдастырылған 
аштық болатын. Мысалы Қазақ 
елінің төрт түлік малын ішкі Ресейге 
жөнелтті. Халық 1921-1922 жылдар-
да аштыққа ұшырап, зиян шекті. 
    Осы тұста  «Алаш-Орда» 
көсемдері төрт түлік малынан 
айрылған облыстарға байлардың 
малдарын ымырамен жеткізуді 
қолға алды. Олардың сөздері 
аштыққа ұшырамаған жерлердегі 
ауқаттылардың жүрегінен жол 
тапты. «Бар қазақ – бір қазақ, 
сондықтан аштыққа ұшырап 
жатқан қазақтың ауыл-аймақтарына 
көмек берейік. Малымыздан, азық-
түлігімізден жəрдем жасайық!» 
деп ұран тастады олар. Мысалы 
қазақтың ұлы жазушыларының 
бірі Жүсіпбек Аймауытов Ахмет 
Байтұрсынов, Əлихан Бөкейханов 
жəне Міржақып Дулатовтың тап-
сырмасымен ашыққан Торғай еліне 
Семей жұртшылығынан көмек 

ретінде 1000-нан астам жылқы ма-
лын жеткізді. Алайда, оның сол 
еңбегін бағаламаған кейбір аталары-
мыз болмай қалған жоқ. Жүсіпбек 
атамыздың үстінен қасақана жалған 
арыздар ұйымдастырылды. 
  Мұндай жағдай қазақ ішінде 
көп орын алды. Сонда да, Алаш 
көсемдері халқын апаттан сақтап 
қалу жолында жанқиярлықпен күрес 
жүргізді. Соның нəтижесінде қазақ 
халқы жаппай қырғынға ұшыраудан 
аман қалды.
  Алайда, кеңестік билік қазақ 
халқын 1932-1933 жылдарда тағы 
да аштыққа ұшыратып, қыспаққа 
алды. Бұл жолы қиындық мол бол-
ды. Себебі, 1921 жылғыдай емес, 
халықтың төрт түлік малы 1928-29 
жылдарда жаппай тəркіленген еді. 
Сонымен қатар, 1929-1930 жылдар-
да осы коммунистік кеңестік езгіге 
қарсы қазақ жерінде бірнеше ұлт 
азаттық көтерілістер болды. Соның 
бірі біздің Аманкелді ауданында 
болған «Батпаққара көтерілісі».  
Осы көтеріліске қатысқан 2000-ға 
жуық аталарымыздың біразы аты-
лып, біразы айдауға жіберілді. Ал 
біразы елдегі 1932 жылғы аштыққа 
ұшырап, опат болды. Көптеген 
қазақ қайраткерлері Мəскеуге арыз 
жазып, қазақ халқын аштықтан 
құтқаруға талпыныс жасады. Соның 

нəтижесінде халқымыз бұл жолы да 
құрып кетуден аман қалды. Əрине, 
шығын көп болды. 
  Одан 1937-1938 жылдардағы 
қуғын-сүргін тағы да халқымызға 
көптеген қасіреттер əкелді. Болмы-
сынан бекзат, тумысынан текті қазақ 
халқы бұл жойқын апаттан да аман 
қалып, тіршілігін жасады. Сол аман 
қалғандар кеңестік Отанды қорғауға 
өлшеусіз үлес қосты. Ерліктің 
жанқиярлық үлгісін көрсетті. 
  Бірақ, қуғын-сүргін өткен 
ғасырдың 50-ші жылдарының ба-
сына дейін жалғасты. Осы сұмдық 
қасірет тек қазақ халқының ғана 
емес, СССР-дің құрамындағы 
ұлттық мемлекеттердің бəрінің де 
басынан өтті. Бірақ ең көп қазаға 
ұшыраған қазақ халқы болды. 
Тарихшылардың соңғы мəліметіне 
сүйенсек өзбектерде бірлі-жарым 
адам қуғынға ұшыраса, Қазақстанда 
өте көп  адам сүргінге түскен.
   Еліміздің Тəуелсіздігін алуы 
– тарихымыздың бүркемеленіп 
келген ақиқатын аша бастады. 
Сол ақиқаттарды алдымен ақын-
жазушылар айтты. Сонан соң 
барып тарихшылар қолға алды. 
Атап айтқанда жерлесіміз Нұрқан 
Ахметбековтің «Күлəндам» по-
эмасы, Жақан Сыздықовтың «Əли 
қарттың əңгімесі», Рахметолла 

Райымқұловтың «Түйелі адам» ро-
маны жəне басқа да туындылар 
кеңестік дəуірдің өзінде көптеген 
ақиқаттарды ашып айтуды бастады. 
  Бүгінде кеңестік дəуірде түрлі 
қуғын-сүргінге түскен ата-
бабаларымыздың рухын қастерлеуге, 
оларды мақтан етуге саяси тұрғыда 
қолға алды. Соның нəтижесі - əр 
жылдың 31 мамыры күні саяси 
қуғын-сүргін құрбандарын еске 
алу дəстүрге айналды. Жас ұрпақ 
жыл сайын олардың рухына тағзым 
етеді. Дұға бағыштайды, ерліктерін 
өздеріне үлгі етеді. Бұл өте орын-
ды шара. Өйткені, Тəуелсіздік 
бізге солардың төгілген қисапсыз 
қанымен, терімен келді. Сондықтан 
да біз өз Тəуелсіздігімізді көзіміздің 
қарашығындай сақтап, қорғауға 
міндеттіміз. 
  Бұл - қуғын-сүргін құрбаны 
болған барлық аталарымыз бен 
аналарымыздың аманаты! Ол 
аманатқа бейғам қарауымызға бол-
майды. Тəуелсіздік – сол қуғын-
сүргін құрбандарының ұлы арма-
ны. Сол арманды бүгінгі ұрпақ 
көзімен көріп, оның барлық 
игіліктерін көруде. Ендеше, жыл 
сайын жəне барлық кезде де қуғын-
сүргін құрбандарын еске алып, 
оларға алалап-құлаламай бірдей 
тағзым етіп, жүрейік, ағайын! Бұл 
дəстүр біздің ауданымызда берік 
қалыптасқан.

Г.СМАЙЫЛОВА

НОТАРИУС: 02.04.2014 жылы қайтыс болған аз.Аубакиров Алмас 
Жомартовичтің мұрасы бойынша мұралық іс ашылды. Мұрагерлерді Қостанай 
облысы Амангелді ауданы нотариусы Исмагулова Акмарал Бахытжановнаға 
Қостанай облысы, Амангелді ауданы, Амангелді ауылы, М.Маметова көшесі, 
21 мекен-жайы бойынша хабарласуларыңызды сұраймын.

Еске алушылар: ата-анасы Бейбіт-Гүлнар жəне бауырлары.

ЕСКЕ АЛУ
    Сүйікті баламыз, қадірлі бау-
ырымыз Марат Бейбітжанұлы 
БАЗАРБАЕВ егер тірі бол-
са 1 маусым күні 35 жасқа то-
лар еді. Амал не, туған күнінде 
Маратымызға құран бағыштап 
отырмыз. 10 маусым күні өмірден 
озғанына 1 жыл толады. Жатқан 
жері жайлы, топырағы торқа 
болып, қабірі нұрға толып, 
орны пейіштің төрінде болсын 
демекпіз.

Кете бардың жанды өртеп, күйдіріп,
Мойнымызға қайғы тұзақ салдырып.
Əттең жастай кетті дейміз өкініп,
Белгілі ғой ешкім жүрмес мəңгілік.

Өмір өтер, асыл бейнең бірақ та,
Жадымызда тұрар біздің жаңғырып.
Тоқтады ерте қайран сенің жүрегің,
Жарық қылсын жатқан жердің түнегін.


